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Pietinio Vietnamo liat
Y čiai vėl pradėjo ofensyvą. 

Komercinės spaudos kores- 
Jipondeptai ir diplomatai kjlau- 

sia: Iš kur jie surado .
pradėti naują puolimą, vos tik 
trejetui mėnesių prabėgus, 
ano Naujųjų Metų ofensy 

Įdomus klausimas. A 
vyriausybė savo pranešim 
kasdien užtikrina, kad rfiūsų 
jėgos ten kasdien po 
daug liaudiečių išžudo, jog at
rodo, kad jų seniai nebėr 
kę nė vieno. O štai jie 1 
sikėlė iš numirusių 
naują užpuolimą prie pat 
gono vartų!
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Amalgameitų rūbsiuvių 
jos niujorkiškis Joint Board 
leidžia savo laikraštį “News- 
Record.” Vėliausiame nume
ryje skaitau:

“Organizuoti darbin
labiau negu kuri kita tautos 
dalis tapo pritrenkti prez 
to Johnsono pranešimu ko 
dieną, kad jis išsibrauk 

r kandidatu į . prezidentu 
Dabar jau visa tauta, pripa 

yžįsta, Aad- Jbhnsonad Yrą 
Tias didžiausių prezidentų 
je Jungtinių Valstijų istorijo
je.”

Ne tik nesąmonė, bet 
džiausiąs nusidėjimas 
šią visą tautą taip į padan
ges kelti žmogų, kuri 
įtraukė į vieną barbarit 
šių, vieną kruviniausių 
tiūrų visoje žmonijos ist 
j e.

Kovo 31 dienos pran 
pritrenkti ne septyniolik 
lijonų organizuotų darbininkų, 
bet jų amžinai subiuro 
ję lyderiai. Gaila, 
kadaise 
Amalgameitų rūbsiuvių 
vadai virto Johnsono ir 
ny pastumdėliais.
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Paaiški, kad šiandien 
rikos Centrinė Ž v a 1 g 
Agentūra (ČIA) užlaikb Va-

< karų Europoje daugiau 
3,500 šnipų.

{ėda po šimtus milijonų 
rių. O kas beapsakys 
jie visur neskanios košė 
verda!

kaip
Jie kasmet su- 

dole- 
kiek 

s pri-

minasKunigų organe Gedą 
Gal^ gieda: “Sovietai is gy
venant sunkmetį, kompartija 
pasišovė' šiais metais y 

' gai iškilmingai paminė 
nino 98-ąsias gimimo 
nes.”

Kaip ir kokį T. Sąjunga 
mėtį gyvena? Visas pasaulis 
mato, kad joje gyvenimas ir 
visokia kūryba virte 
Kaip tik todėl Tarybų 
nės iškilmingiausiai pajgerbia 
savo tarybinės valstybės įkū
rėjo gimtadienį. Mini jf 
bėdos, bet iš džiaugsmo 
sididžiavimo.

Bet, žinoma, Gedeminįii Gal4 
vai, gyvenančiam ne sayo, bet 
juozapiečių kunigų gal 
įsivaizduoti neįmanoma
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re-Chicagos “Naujienų”
dakcija Columbijos Univer
siteto streikuojančius s 
Aus apšaukė “žemiausi 
sies chuliganais

tuden- 
os rū- 

ir “piaišti-

c ass matter at the 
T^ost Office of Jamai

Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Antradienis, Gegužes (May) 14, 1968, Ozone Park, N. Y. 11417

Beturčių karavanai 
plaukia sostinen

Washington. — Beturčių 
kovotojų, vadovas Aberna
thy nusiskundė, kad trans- 
portacija trukdo beturčių 
eiseną į sostinę. Pasamdyti 
seni autobusai kelyje sugen
da, vežimus traukdami pa
vargsta, taipgi šimtai pės
čiųjų turi pasilsėti.

Nepaisant didelių sunku
mų ir vargų, eisenos į sos
tinę eina pirmyn ir pirmyn. 
Nauji tūkstančiai prisideda

Washing-

skurdžiai 
sirgome ir

prie tų, kurie jau 
tone.

“M e s esame 
žmonės ir mes st 
pavargome bebūdami betur
čiais”, pareiškė Abernathy. 
Kovosime, iki laimėsime.

Tikimasi, kad 
didelis beturčių 
iš vidurvakarių pasieks sos
tinę. Gegužės 17 
valstijų karavahas atvyks 
Washingtonan.

geg. 16 d. 
karavanas

d. pietinių

Kaltina Romos katalikų
hierarchiją

Lisabonas. — Raul Rego, 
besiruošiąs patapti kunigu, 
parašė knygą, kurioje kal
tina Romos katalikų hier
archiją Portugalijoje už rė
mimą Salazaro diktatūros.

Rego nurodo, kad katali
kų hierarchija gražiai su
gyvena su Salazaro režimu, 
kuris smaugia' laisvę ir ci
vilines teises. Jis pataria

•v,

Siūlo koncentracijos stovyklas 
kovojantiems negrams

katalikų bažnyčiai atmesti 
Salazaro diktal 
kartu su kovo 
demokratines te 
galijoje.

;ūrą ir eiti 
pančiais už 
ises Portu-

I
Už platesnę prekybą 

Washington.— Senatorius
Mondale pasiūlė rezoliuciją 
už platesnę prekybą su so
cialistinėmis šalimis.

20.000 studentų ųiaršavo
' • . »1 • 'i • ‘ .i < r .v

Paryžius. —- Daugiau 
tkaip 20,000 studentų sudarė 
kovingą demonstraci j ą 
prieš karą Vietname ir už 
platesnes studentams teises 
Prancūzijoje.

Prez. de Gaulle atsišaukė 
į jaunuolius persergėdamas, 
kad valdžia daugiau jų de
monstracijų netoleruos, jei
gu jos bus , neramios ir

Gaisrų nuostoliai 30 
procentų pakilo

Boston. — National Fire 
Protection Association pra
neša, kad 1967 m. gaisrai 
padarė nuostolių 30 procen
tais daugiau, kaip 1966 m.
Bendri nuostoliai už 1967 

metus siekia $404,482,000.

ninkais.” Sveikina universiteto 
vadovybę, kad ji pasišaukė po
liciją su jais brutališkai susi
doroti. Girila policiją, kad 
“kai kurie maištininkai tapo 
gerokai apdaužyti ir apkru- 
vinti,” nes “pasidavimas maiš
tininkams būtų’ reiškęs kapi
tuliavimą.”

Tikrai “gražiai” menševikiš- 
kai nuporinta.

Clevelando smetoni ninku 
“Dirvos” orakulas Raila to 
laikraščio geg. 3 d. laidoje sa
ko:

“Bet kurį bendrosios kul
tūros ūgtelėjimą Lietuvoje mes 
dažnas, jei ne kiekvienas iš
gyvename su šiltu jausmu, su 
pagarba, įvertinimu ir su... 
nacionalist i n i u pasididžiavi
mu... ”

Labai, labai prašau Bronių 
mums parodyti, kur kada ku
ris “vaduotojas” yra pasi
džiaugęs ir pasididžiavęs nors 
vienu kultūros ūgtelėjimu Ta
rybų Lietuvoje? Iš anksto bus 
didelis ačiū.

••• ..-į?; •••'mT 

a. susikirtę
• ■ • ' n ( .U

įvyks i su • polici 
mU.

Bet visuomet' susikirti
mus pradeda policija, o ne 
demonstrantai, 
tai uždaryti.

Universite-

Taksai bus pakelti 
10 procentų

Washington. — Senato ir 
Atstovų Buto bendrų kon
ferencijų komitetas paga
liau užgyrė prez. Johnsono 
reikalavimą pakelti taksus 
10 procentų.

Dabar tik re 
Buto ir Senatb patvirtini 
mo ir prezidento 
Taksai bus skaitomi nuo 
balandžio 1 d.

Taksai reika 
šia 'Vietnamo i 
suoti.

kia Atstovų

parašo.

ingi vyriau- 
<arui finan-

Vietname minėjo 14-ją 
metinę sukaktį

iręs Vietna-Hanoi.— Šia* 
mas ir Pietų Vietnamo Na
šio n a 1 i n i s Išsilaisvinimo 
frontas iškilmi 
14-ąją metinę 
istorinės pergalės, 
buvo sumušti p 
Dien Bien Phu 
lė privedė prie, 
ferencijos Žene

Minint tą sukaktį kartu 
prisiminta, kad už trijų die
nų prasideda 
bos Paryžiuje, 
spredžiamas antrasis karas 
Vietname.

ngai minėjo 
sukaktį nuo 

kuomet 
rancūzai ties 
. Toji perga- 

taikos kon- 
voje.

taikos dery- 
kur bus

Ekonominė kr
Saigonas. — 

išvysčius ant 
Pietų Vietnair 
krizė garokai padidėjo.

iže Vietname
Vietkon g ų i 

cą, ofensyvą 
e ekonominė

i
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Delegacijos jau
Washington. —Neameri- 

kinės Veiklos Komitetas 
pasisakė, kad negrų getams 
reikėtų panaudoti ‘‘jėgą ir 
įstatymus”, o tiems kurie 
kelia “riaušes”, turėtų būt 
panaudoti “sulaikymo cent
rai”;. kitaip sakant, koncen
tracijos stovyklos.

Komitetas skelbia, kad 
suįrutes kelia > “maišyti ko
munistų ir juodųjų nacio
nalistų elementai”, planuoją 
“partizanines . operacijas” 
Jungtinėse Valstijose. 
Jiems ir taikoma koncen
tracijos stovyklos.

Bet kiek žinoma, Jungti
nių Valstijų Komunistų 
Partija visai nepritaria ko
kioms iiors “partizaninėms 
operacijoms” Jungtinėse 
Valstijose. Ragangaudžių

komitetas, matyt, melagin
gai primeta tą, kam komu
nistai priešinasi.

Nužudė dvi sekretores
Miami, Fla. — Jack Mur

phy areštuotas prisipažino 
užmušęs dvi savo sekreto
res ir jų lavonus įmetęs į 
Whisky Creek pereitų metų 
gruodžio 8 d.

Mirė su svetima širdimi
Houston, Texas. — James 

Cobb buvo gavęs svetimą 
širdį, bet po operacijos mi
rė. Mirties priežastis — ki
tos komplikacijos.

Detroit. — 31 policistas 
pašauktas tyrinėti dėl žiau
raus elgesio 1 laike riaušių 
1967 m. vasara.

pradėjo derybas• c

Paryžius—Jungtinių Val
stijų ir Šiaurės Vietnamo 
delegacijos čia buvo nuošir
džiai paryžiečių pasveikin
tos ir priimtos. Palinkėta 
joms sėkmės pasitarimuose, 
kurie galėtų privesti prie 
taikos Vietname.

JAV delegacijos vadovas 
Harriman pareiškė, kad jie 
čia atvyko su prez. Johnso
no įgaliojimais tartis dėl 
taikos Vietname.

Šiaurės Vietnamo delega
cijos vadovas Thuy sveiki
no Prancūziją ir jos prez. J 
de Gaulle už reikalavimą, 
kad Amerika sulaikytų 1 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą. Jis pasirodė opti
mistiniai nusiteikęs.

Gegužės 10 d. abiejų pu
sių delegacijos pasikeitė 
formalumais ir nusitarė vėl 
susirinkti gegužės 13 d.

Šaukia konferenciją už 
demokratiją Graikijoje

Giliai įspūdingos buvo rašytojo 
draugo; Rojaus Mizaros palaiky 

išleistuves į Tarvbii Lietuvą
Praėjusį šeštadienį po pietų “Laisvės” salė prisirinko pil

na “Liaudies Rašytojo draugo Rojaus Mižaros draugų ir 
bičiulių paskątįnį kartą su juo atsisveikinti ir jo palai- 
kus išlydytu!Tarybų Lietuvą1 atritina‘ poilsiui.' Gį- 
liausiai susijaudinę sw ašaromis akyse jie palinkėjo jo 
gyvenimo draugei Ievai laimingos kelionės su Šia liūdna 
misija^- nuvežti žymiojo r rašytojo pelenus urnoje ir 
perduoti Lietuvos liaudžiai juos palaidoti;^ i

< Po to grupele jo draūgų ir artimųjų nulydėjo Ievą į 
Kennedy aerodromą, r : /

Į išleistuves atėjo ir tokių žmonių, kurie su velionio 
politinėmis pažiūromis ir jo veikla nesutiko, bet didžiai 
gerbė □į kaipo'taui’ų: lietuvių tautos sūnų ir rašytoją.

Išleistuvių ir atsisveikinimo programą plačiau ap
rašys penktadienio “Laisvėje” mūsų korespondentė Ve
rutė Bunkienė.

Stokholmas. — Sušaukti 
tarptautinę konferenciją už 
demokratiją Graikij oje — 
tokį nutarimą priėmė Šve
dijos, Norvegijos, Suomijos, 
Danijos, Prancūzijos, Ang
lijos ir Tarybų Sąjungos 
atstovai, kurie dalyvauja 
čia vykstančioje Šiaurės 
Europos šalių komitetų 
“Už demokratiją Graikijo- 

l_ ;__ • . ----

je” konferencijoje. Šią kon
ferenciją ketinama sušauk
ti Ženevoje birželio 29-30 d.

Idėją sušaukti tokį tarp
tautinį solidarumo su grai
kų tauta forumą parėmė 
taip pat Italijos ir Šveicari
jos solidarumo su graikų 
tauta komitetai, neatsiuntę 
savo atstovų j .Stokholmo 
konferenciją.

Parodos Tarybų Lietuvoje
r- • * • *

Popiežius vyks į 
Lotynų Ameriką

Vatikano Miestas. — Po
piežius Povilas paskelbė, 
kad jis ruošiasi vykti į Bo
gotą, Columbia, Lotynų 
Amerikoje, l$aj ten įvyks 
katalikų suvažiavimas.

Popiežius Povilas jau lan
kėsi Europoje, Afrikoje, 
Azijoje ir Šiaurės Ameriko
je.

Inžinierių delegacija 
lankosi Tar. Sąjungoje

Maskva. — Atvyko Ame
rikos elektros ir elektroni
kų instituto inžinierių dele
gacija susipažinti su tokiais 
pat Tarybų Sąjungos inži
nieriais ir jų institutais.

Delegacijos vadovas prof. 
M. Schwartz paskirtas kal
bėti Popovo draugijai Mas
kvoje.

; Valstybiniame dąilės mu
ziejuje Vilniuje atidaryta 
jaunųjų ’ Bulgarijos dailinin
kų tapybos ir grafikos kū
rinių paroda. Čia taip pat 
įrengta ir bulgarų knygos 
ekspozicija.

Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje iškilmin
gai paminėtas dailininko ri
mo Kalpoko 70 metų jubi
liejus. Čia atidaryta jo ta
pybos kūrinių paroda.

Klaipėdoje aptarta laiko
mosios dailės specialisto, 
klaipėdiečio dailininko Pet
ro Balčiaus kūrinių paroda.

Vilniaus dailės salione 
eksponuojama latvių daili
ninko Laimdoto Murnieko 
tapybos paroda.

Kauno Muzikiniame teat
re atidaryta akvareliso Al
girdo Lukšto kūrinių paro
da.

Norėtų koalicinės valdžios
Paryžius. — Generol. N. 

Khanh,. buvęs Saigono val
džios galva 1964 m., siūlo 
Vietname sudaryti koalici
nę valdžią, - kurion tūrėtų 
įeiti ir Nac. Išsilaisvinimo 
Fronto atstovai. Turėtų būt 
pravesti laisvi rinkimai.

G. Romney kenkia streikui
Detroit. — 7 federaliniai 

teisėjai nusprendė įsakyti 
gub. Romney visai nesikiš
ti į spaudos darbininkų 
streiką, kurį jis bando prie
varta baigti arbitracijos 
būdu. Jau šeši mėnesiai, 
kaip jie streikuoja.

Nauji taksai bus 
New Yorko valstijoje 

ė

Albany; N. Y. — Legisla- 
tūra skubotai priėmė pasiū
lymą pakelti taksus rūko
riams, auto vairuotojams, 
norintiems įsigerti ir tt.

Nauji taksai palies visus 
New Yorko valstijos gyven
tojus. Tuo pačiu metu New 
Yorko miestas dar turės 
naujus taksus savo iždo ba
lansavimui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius.— Pasitarimai 

tarp Jungtinių valstijų ir 
Šiaurės Vietnamo jau pra
sidėjo su pilnomis delegaci
jomis; Tuo pačiu metu Pa
ryžius suparalyžiuotas ge
neralinio streiko paramai 
kovojančių studentų.

Homini FąJJs, W. Va^-AIš 
vahdąniu apsemtos kasyk-; 
los išlaisvintą 15 mainiėrių; 
Pasirodo; jie‘gerame stovy

je, sveikata nepažeista. Bet 
prie 10 mainiėrių dar nepri- 
sikasta. Nemanoma, kad 
jie būtų gyvi.

Washington.-— Motinos 
diena buvo* iškilmingai mi
nėta sostinėje beturčių de
monstracijoje, kur kalbėjo 
dr. Kingo našlė Mrs. Mar
tin Luther King. Ji buvo 
pagerbta kaip geriausia mo
tina.

Kaltina NATO nares 
parama Portugalijai 

I

Teheranas. — Jungtinių 
Tautų žmogiškumo teisių 
konferencija kaltino mili- 
tarinės sąjungos NATO na
res valstybes už rėmimą 
Portugalijos kovose prieš 
jos kolonijų Afrikoje, suki
lėlius.

Konferencija ragina Af
rikos valstybes neleisti NA 
TO valstybėms įkurti savo 
militarines bazes Afrikoje.

Provokacija prieš 
Kambodiją

Pnompenis.—Kambodijos 
žinių agentūra praneša,kad 
trys Amerikos kariniai ka
teriai (laivai) įsibrovė į 
Kambodijos terito r i n i u s 
vandenis ir apšaudė Kam- 
samnaro postą (kandalo 
provincijoje) ir ten atėju
sius Kambodijos karinius 
laivus.

Kambodijos laivai atiden
gė atsakomąją ugnį ir pri
vertė Amerikos laivus pasi
traukti.

Negrai atletai boikotuoja
Lawrence, Kansas. — 15 

universiteto negrų atletų 
boikotu reikalauja daugiau 
teisių negrams.

Humphrey nelaimi
Washington.—Vice prezi

dentas Humphrey nelaimė
jo Indiana, Texas, Washin
gton o pirminių rinkimų. 
Dar jis niekur negalėjo pa
sirodyti geriau, kaip Ken
nedy ir McCarthy:

Vyriausia jam nevyksta 
todėl, kad jam tenka ginti 
nusidėvėjusią prez. Johnso
no administracijos progra
mą. Tos programos tvirtas 
gynėjas senatorius Lausche 
prakišo Ohio pirminius rin
kimus.
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Arabų didžioj i nelaime
VISOS kalbos apie arabiškų kraštų apsivienijimą 

ir sudarymų bendro fronto ligi šiol pasirodė tuščios. 
Ypač Jungtinės Arabų Respublikos (Egipto) preziden
tas Nasseris yra dėjęs nemažai pastangų pasiekti ko
kios nors, kad ir palaidos, arabų vienyės, bet ir jos 
buvo veltui.

Tai byloja ir vėliausi
Nei iš šio, nei iš to staiga Tunisija sutraukė diplomati
nius ryšius su Syrija, n?s pastarosios vienas ministras 
savo aštria kritika įžeiaęs ir užpykdęs pirmosios pre
zidentą Bourguibą. Syrijos diplomatai išvaromi iš Tu
nisijos.

Aišku, kad ginčai ta 
giau pagilins pasidalijimų arabų pasaulyje. Kiekviena 
šalis turi savo pasekėjų

Tuo tarpu Izraelis 
tose arabų žemėse. Jis j 
žemių dalies jis niekados 
nieko nereiškia jokie Jungtinių Tautų pabarimai, nes 
jis žino, kad už jo nugaros stovi galinga Jungtinių 
Valstijų jėga. Arabų susiskaldymas, plus jų didelį eko
nominį atsilikimų, padai

iš to žemes kampo pranešimai.

rp Syrijos ir Tunisijos dar dau-

vis stipriau įsidrūtina užgrob- 
au atvirai kalba, kad didelės tų 
neebegrąžinsiąs arabams. Jam

o juos bejėgiais.

Ar R. Kennedy nebesulaikomas?
PIRMINIAI Indiancs valstijos balsavimai labai pa

kėlė senatoriaus Robert Kennedžio įtakų ir prestižų. 
Tarp demokratų jis pas rodė populiariausias. O ten jo 
kova buvo nelengva. Jis turėjo du oponentus—sen. Mc
Carthy ir gubernatorių 
kad gubernatorių supliekti bus labai sunku, 
visa valstijos Demokrat 
ta prieš Kennedį. O vienok jis laimėjo daugiausia bal
sų, net >42 procentus. Ifranigin pasiėmė apie 3Q proc., 
o McCarthy tik apie 28

Dar geriau Kennedjr pasirodė šalies sostinėje Wa
shingtone. Ten • jo oponentus buvo viceprezidentas 
Hųmphrey., Atrodė, &era ne kalbos, kad ten; jam 
laimėti progų, nedaug Bet jis laimėjo, ir, dar
kaip! Jis pasiėmė 60 p 
legatus į demokratų suv

Dabar visur klausu ma:. Nejaugi Kennedy nebe
sulaikomas? Jis pats sako, kad tai dar nereiškia, jog 
jis jau turi savo kišenė * ’ -
Dar visko, girdi, galima 
aiškus: Šitie du Kenne 
trauks daug demokratų

Branigin. Daug kas manė, 
. Be to, 

į partijos mašina buvo užsuk-

proc.

Bet jis laimėjo, ir, dar 
"ocentų balsų ir laimėjo 22 de- 
ažiavimų.

Nejaugi Kennedy nebe- 
vwx xxyvx ^X^XOXXXCXx jog 

ėję nominacijas į prezidentus, 
tikėtis... Bet vienas dalykas 

įdžio pasirodymai, jo pusėn pa
vadų, kurie, iš prigimties bū

dami oportunistai ir karjeristai, eina pavėjui ir visada 
susipranta laiku prisiglausti prie to, kuris turi dau- _• 1__ • * 1 • — t •

Manoma, kad šitie pirminiai rinkimai Indianoje ir 
likų viceprezidento Humphrey 
besime, bet visiems kasdien da- 

konferencija Demokratų par
koje bus ne tarp McCarthy ir 
mphrey ir Kennedy. Todėl 
susirūpinti, 
d tiek Indianoje, tiek Washing-

giausia progų laimėti.

Washingtone sukels pa 
pasekėjuose. Kaip neką 
rosi aiškiau, kad tikroj1 
tijos suvažiavime Chica, 
Kennedy, bet tarp H u 
humphriečiams yra ko

Beje, įdomu tas, ka 
tone milžiniška daugumų negrų balsavo už Kennedį. 
Pav., sakoma, kad Was’ 
centų negrų balsavo už 
menėje senatoriaus Van

lingtone daugiau kaip 80 pro- 
senatorių. Vadinasi, biednuo- 

das labai aukštai iškilęs.

Komunistų partija statys
kandidatus!

KOMUNISTŲ partijos pirmininkas Winston ir sek
retorius Hali praneša, kad partija nutarė šiuose pre
zidentiniuose rinkimuose statyti savo kandidatus į pre
zidentus ir viceprezidentus. Tai istorinė žinia. Reikia 
atsiminti, kad nuo 1940 metų Komunistų partija prezi
dentiniuose rinkimuose kandidatų nestatydavo. Dabar,
matyt, pakeitė savb nusistatymų, nes šalyje sųlygos yra
smarkiai pasikeitusios.

žinoma, prieš kom 
darbas. Sunku bus pat 
eilėje valstijų veikiausia

. mųnistų kandidatai galėjo pasirodyti tiktai 32 valstijo
je. Dabar nebus lengviau.

- Tačiau Komunistų 
kad ir tik dalyje vals 
Amerikos poliškoje. J 
piliečius supažindinti su 
sėkmingai atlikti rinkin

mistus stovi didelis ir sunkus 
ekti į kandidatų sąrašą. Visoje 

nepavyks. Ir 1940 metais ko-

neįmanoma.

partijos kandidatų pasirodymas 
Iijų yra dramatiškas reiškinys 
os kandidatai galės plačiausiai 
savo programa ir šūkiais, kas 

nose be savo kandidatų beveik

Vienoje Niujorko ligoi 
je išbandomas cigaretės 
džio fotoaparatas vidini 
skrandžio sienelėms fotog
rafuoti. Aparate yra nedide
lė lemputė. Jis per mitutę

inė- 
dy- 

ėftis

padaro 16 spalvotų nuot
raukų. Atitinkamai jį nuk
reipiant, visų 16 nuotraukų 
kraštai sūtattipa, ir gauna
mas pilnas didesnės skran- 
džio dalies vaizdas.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
.   . . - - ------ . . . - . - -X.. — ■■ ■ -■ . ■...  M /

DRAMATUĖGAS K. SAJA 
APIE AMERIKI EČIUS

Kaip žinia, įžymusis Lie
tuvos dramaturgas Kazys 
Saja, lankėsi J u 
Valstijose ir 
krašte” (š. m. N 
sakoja savo įspūc žius. Pra
deda bendrai amerikiečiais, 
apie kuriuos jis, matyt, su
sidarė nelabai au 
dį. Pavyzdžiui:

Bendras įspūdis 
amerikiečio buitie 
dažnai gerokai pr 
dvasinę kultūrų. Amerikietis 
mažai skaito. Knygai reikia 
laiko, o laikas—pinigas, o pi
nigas — viskas. . . 
me pašėlusiame te< 
amžiuje— persenęs 
Mašinos rieda vis 
muzikos ritmai da 
rėje ir dešinėje re 
kauja — pirk šį, pirk tą, čia 
tavo laimė, tik čia 
skubėk, skubėk! širdžiai nebe- 
valia plakti taip, l|aip ji pla
ke prieš šimtmetį, 
dopingus! Pliekit 
tagu. Vartokite! 
čiupkite! Ekranu 
išžiotos burnos kanda neap
žiojama pyragų. Šfmtas rink
tinių gražuolių au 
tartinai kilnoja ko 
kite! Floridos kurortų palmės 
moja į save, snieg 
nai su ryškiaspah 
nomis kviečia slidi 
zotikos mėgėjai, 
Havajus... Bet : 
te—visur bus reik 
leris,, daug dolerių, kuriuos 
uždirbti ne taip 
luisvo laiko toms 
ne taip daug.

.. .Parvažiuoja, 
žmogus iš darbo, 
eishių, dėl kuHo ; 
kęlyję , beveik yaja 
g9 ir> at^i^iy^s.skų: 
įjungia televizorių _ , ..w.
pavargusio žhioga'US1 dvasia 
dar sugeba reikaiabti kokio 
nors maisto ’— tai befit jau 
lengvo ir nesunkiai virškina
mo. Televizorius 
mašina, kuri’ amer ikiečiui tei
kia kasdieninį dvasinį penų. 
Valgiaraštis iš tik: 
nis, lengvas... Niekad nesi
baigiančių kaubojuj nuotykių 
filmai, simpatingi 
su gerai ištreniruotomis šyp
senomis, kylančios 
džiančios kino ii’ estrados 
žvaigždės.

ng t in ėse 
“Gimtajame 

r. 12) pa

toks, kad 
s kultūra 
alenkia jo

Knyga šia- 
chnizacijos 
išradimas.

greičiau, 
žnėja, kai- 
klamos rė-

! Skubėk,

Vartokite 
? širdį bo- 
Ragaukite! 
ose plačiai

kštai ir su- 
jas. Varto-

uoti kalny- 
ėmis kabi- 
ninkus. Eg- 
keliaukit į 
nepamirški* 
Alingas do-

lengya, o 
kelionėms

tark i m e , 
keikdamas 

jis’ u^gaišo 
idųi pąval- 
•dinję ąįaus( 

eigų »

ir yra toji

rųjų dieti-

pranešėjai

ir besilei-

O žodyje Amerikos lietu
viams, tarp kitko, sako:

tams nugabenti į Lietuvų—te
gu atsilifetuvina...

Šiaip ar taip, kuomet vis 
daugiau Amerikos lietuvių at
važiuoja paviešėti į Lietuvų, 
plečiasi kultūriniai ryšiai, ir 
mūsų išeivių tarpe plinta ob
jektyvesnės, šviesesnės žinios 
apie tėviškę, keičiasi požiūris 
į Tarybų Lietuvų.

Viešėdamas .Amerikoje, su
tikau visų būrį šaunių bendra
amžių, su kuriais bus malonu 
susitikti ir kitų kartų. Vyrai 
kaip mūrai — liežuvingi, gai
vingi, moterys kaip liepos — 
širdingos, vaišingos (irgi su 
galva!). Visi jie nuoširdžiai 
domėjosi Lietuva, svajojo jų 
greičiau pamatyti, linkėjo jai 
kuo geriausios dalios — savo 
tautiečiams tėvynėje. Naudo
damasis šia proga, noriu to 
paties palinkėti ir jietns, pa
dėkoti už vaišingumų, už ma
loniai praleistas valandas jų 
namuose.

JAV gyvenantys lietuviai- 
rašytojai, dirbantieji ar anks
čiau dirbę linotipininkais, po
licininkais, juodadarbiais ar 
tarnautojais, retai terašo apie 
savo gerai pažįstamų tikrovę. 
Jų įkvėpimo šaltinius daž
niausiai tebemaitina tolimos 
tėvynės ilgesys. Iš čia. ir gims
ta suromantinti senojo kaimo 
vaizdai ir gerokai pagražinti 
netolimos praeities veikėjų po
veikiai. Tačiau dalis rašytojų 
vis dėlto pradeda blaivesniu 
žvilgsniu vertinti praeitį ir 
dabartį, kurioje visada atsi
randa medžiagos ir baltam 
žirgui, ir juodam varnui. ..

Malonu pastebėti, kųd ame
rikiečiai įvairiuose savb šalies 
kampeliuose žino Lietuvos var
dų ir apie lietuvius kalba kaip 
apie1 dorus, darbščius ir sąži
ningus žmonės, šį autoritetų 
savo tkhtiečiahis kie tomis, 
įdiržusiomis darbininkų ranko
mis nukalė <Mr (Senoji lietuvių 
išeivija. Su jos atstovais teko 
susitikti jaudinančiame susi
rinkime ^Laiš^s” redakcijoje, 
šie žmonės jau seniai galėjo 
atšvęsti savo patfiotiškoš mei
lės tėvynei deimantinę sukak
tį. Jie visada dosniai dalijosi 
savo nelengvai uždirbtais cen
tais šU vargo, broliais ano me
to Lietuvoje, kiek galėdami 
rėmė pažangiųjų judėjimų. 
Jie ir dabar tebesirūpina sa
vo tėviškės reikalais, nuošir
džiai džiaugdamiesi kiekvieno 
mūsų lamėjimu ir sielvartau
dami dėl kiekvieno sunkumo 
ar nesėkmės.

mažėjimas rodo, jog padėtis 
nesveika ir reikalingos skubios 
katalikų gyvenimo ir Bažny
čios reformos. Kiti aiškina, 
kad mažėjimas ir atsirado dėl 
skubių nepergalvotų reformų 
ir ideologijų.

Šiame pranešime, aišku, 
katalikais skaitomi visi, ku
rie buvo katalikų bažnyčio
je krikštyti. Jame nepasa
koma, kiek iš tų žmonių 
yra tapę nebetikinčiais. Na, 
o tokių yra milijonai.

Pirmieji teatro žingsniai 
Šiauliuose

Tiek Los Angeles, tiek ir 
kituose miestuose sutikau ne
maža lietuvių išeivių, skirtin
gų pagal savo amžių, profesi
jų, pažiūras ir tų pažiūrų at
spalvius, duodančius tariamą
jį pagrindų jiems tarpusavyje 
vanotis spaudoje ir peštis su
sirinkimuose bei privačiose 
diskusijose.

“Du lietuviai — trys parti
jos,” — karčiai juokauja mū
sų tautiečiai. Daugumai jų vis 
dėlto būdingas juos vienijantis 
bruožas: jie trokšta išlikti lie
tuviais. Kai kurie emigrantai 
gal ir norėtų, užmiršę savo tė
vų žemę, greičiau ištirpti ame
rikoniškoje tautų lydimo kto- 
nyje, bet lietuvis, pasirodo, ne 
taip gerai tirpsta... Jis iš 
meilės tėvynei dar nuardys at
lapus Jondi ar Petrui, kam 
tas, pavyzdžiui, pagyrė dabar
tinę Lietuvų; jis greičiau savo 
straipsnyje ar kalboje iškolios 
dar dešimtį tautiečių, bet Lie
tuvos vardo neužmirš.. r

Tačiau išeivijoje gimę vai
kai, tėvams besivaidijant ir 
“bevaduojant” Lietuvų, jau 
abejingai žiaumoja kramtomų 
gumų, jau jų gatvelės dųzg'ių 
amerikoniškai, o mamyčių pa
sakos apie Vytautų it šiaudi
nę pastogę atrodo be galo 
riuobodžios.

Vieni tėvai sako — ką pa
darysi, o kiti galvbja, ai* ne
vertėtų vaikučius bent hie-

PRANEšIMAS APIE 
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ 
AMERIKOJE4.

Mūsų kaimynas pranciš
konų tėvų organas “Darbi
ninkas” paduoda tokių duo
menų apie katalikus ir ka
talikų bažnyčių ir jos įstai
gas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose:

Amerikos katalikų skaičius 
1967 buvo 47,468,357—padi
dėjo 603,423. Vedybų buvo 
371,155 — padidėjo 10,116. 
Krikštų buvo 1439,248 — su
mažėjo 51,594. Vadinas, prie
auglis mažta. j . \

Kunigų buvb 59,803 >— su
mažėjo 89. . Klierikų , buvo 
39,836 —- sumažėjo 5^543. 
Sėserų vienuolių buvo 176,341 
— sumažėjo 830. Vienuolių 
brolių 12,261—sumažėjo 278. 
Konvertijų buvo 110,717 — 
sumažėjo 6,761.

Pradžios mokyklų buvo 10,- 
755 — suiiiažėjo 170. Aukš
tesniųjų mokykltį bUvo 2,y75 
—sumažėjo 66*. Kolegijų bu
vo 305 —- skaičius be atmai
nų.
* Mokinių pradžios mokyklose 
buvo 4,165,504 — sumažėjo 
204,341. Kolegijose buvo 433,- 
960 -— padidėjo i,Š90.

? ^Dųrbinįnkųš? pastebi: 
J Mažėjimo tendencija aiški. 
Jos priežastis aiškinama ne
vienodai; Vieni a ils k i n a > kad

KOKIA ŠAUNI DIDVYRE, 
ILGAMETĖ KOVOTOJA

Vilniaus “Tiesoje” geg. 4 
dienų skaitome sekamų nek
rologų, paskelbtų Grupės 
Draugų:

Po ilgos ir sunkios ligos, ei
dama 81-uosius metus, mirė 
personablnė pensininkė Vero
nika Trinkūnienė.

V. Trinkūnienė gimė 1887 
metų rugpjūčio 15 diena Ute
nos apskrities Papelėkės kai
me, bežemių varguolių šeimo
je. Nuo 8 metų amžiaus ji 
jau buožių piemenė, paskui— 
samdinė, tarnaitė. Ištekėjusi 
už Tauragnų dailidės Kazi
miero Trinkūno, Veronika 
1918-1919 metais kartu su 
vyru dalyvauja jaunos Tary
bų valdžios kūrime. Buržuazi
nės policijos persekiojamai 
šeimai persikėlus į Kauna, 
1930 metais į revoliucinį ju
dėjimų įsijungia ir Veronikos 
sūnus Kazys. LKP CK pati
ki jam labai kanspiratyvų-ne
legalios literatūros skirstytojo 
darbų. Veronika Trinkūnienė 
padeda savo sūnui ir vyrui 
slėpti komunistinius leidinius 
ir dokumentus, siūti lagaminus 
su dvigubais šonais atsišauki
mams į provincijų siuntinėti, 
avalynę su dvigubais užkul
niais svarbiems partiniams do
kumentams gabenti? - j -• .

Prasėdėjus hitlerinei agre
sijai, Trinkūnų šeima evakuo- 
jasi į Tarybų Sąjungos gilu
mų. Netrukus Veronika išly
di į Tarybinę Armijų savo vy
ra, sūnų >ir dukterį Moniką, 
pati — jau silpnos sveikatos, 
nebejauna moteris įsidarbina 
viename Penzos fabrike. Ko
vodamas su fašistais, žūsta 
Veronikos vyras. Giliame prie
šo užnugaryje, Kaune, 1942 m. 
vasarų didvyriškai krinta Ve
ronikos sūnus tarybinis žval
gas — partizanas majoras K. 
Trinkūnas. O po karo, su
grįžusi į Lietuvų, Veronika, 
nors silpna ir pasiligojusi, iki 
paskutinių savo gyvenimo die
nų stengėsi būti naudinga vi
suomenei, žmonėms.

Revoliucinio judėjimo daly
viai, Trinkūnų šeimos bičiu.- 
liai, pažinojusieji Vero nikų 
Trinkūnienę, niekuomet nepa
mirš šios kuklios, nuoširdžios 
tarybinės patriotės.

Šiauliai. — Ar žino jau
nimas, kad Lietuvoje nuo 
1920-ųjųų iki 1931-ųjų me
tų buvo tik vienas teatras?.. 
Retkarči a i s aplankydavo 
Šiaulius atskira dramos 
trupė. Bet tai buvo menkas 
penas meno ištroškusiai pu
blikai.

Šiaulių visuomenė pradė
jo atkakliai reikalauti, kad 
būtų įsteigtas teatras.Paga- 
liau šiauliečių troškimas iš
sipildė — mieste atidarytas 
Kauno Valstybinio dramos 
teatro filialas, kuris turėjo 
vaidinti visoje Šiaurės Lie
tuvoje. Iš Kauno dramos 
teatro į Šiaulius atvyko 12 
aktorių ZT. Laucius, P. Pin- 
kauskaitė, J. Miltinis, V. 
Derkintas, J. Rudzinskas, 
S. Jukna ir kt.), vadovas 
bei jo padėjėjas, keletas sce
nos darbininkų, tarnautojų.

Tai buvo naujos meno 
įstaigos gyvenimo ir darbo 
pradžia.

Teatras įsikūrė tuometi
nio kino “Kapitol” patalpo
se. 1931 m. rugsėjo 23 d. 
premjerai — Gocių “Prin- 
teatro uždainga pirmajai 
pirmų kartų pakilo naujojo 
cesė Turandot”. Gausus tą 
vakarų buvo šiauliečių ir 
aplinkinių rajonų, svečių iš 
Kauno būrys. Sveikinimai, 
laiškai, telegramos...

Teatro gyvavimo pradžia 
nebuvo lengva tačiau akto
rių atkaklumas, didelis už
sidegimas padarė savo.

Gyvenimas ant ratų
Teatro aktoriai didesnę 

dalį savo gyvenimo praleis-, 
davo vagone. Mat, po pir-l 
mos premjeros išvažiavome 
gastrolių po visų Lietuvų. 
Nuo to laiko teatras ir gavo 
naujų vardų “Teatras-vago
nas”. Vagonas Nr. 61 tapo 
antraisiais aktorių namais. 
Ir sukdavosi gyvenimas, 
vienodas kaip ratai: repeti
cija, spektaklis, po to arba
ta iš termoso ir gultas...

Įsikurti teatrui buvo la
bai sunku,nes Kaunas akto- I 
riais daugiau nesirūpino. 
Nežiūrint įvairių nesklan
dumų, meno vadovas ir di
rektorius J. Stanulis atkak
liai siekė geresnių sąlygų, 
reikalavo nuolatinio režisie- 
riaus, geresnių patalpų. De- 
ja, tuometinė valdžia į to-^ 
kius reikalavimus visai ne
kreipė dėmesio...

Tolimon praeitin nuslin
ko šie pirmieji sunkūs mū
sų teatro gyvavimo metai. 
Kų dabar ir bekalbėti! Šiau
liečiams kiekviena kūrybinį 
sezonų teatras pateikia po 
keletu įdomių naujų pasta
tymų, žiūrovai žavisi Lie
tuvos nusipelniusių artistų 
S. Paskos, V. Venckutės ir 
kitų aktorių vaidyba.

Man, kaip mūsų teatro 
veteranei, norisi palinkėti 
mūsų teatrui kūribingų 
metų.

Elena Bindokaitė

“Tabu” jau ne “tabu”

KAREIVIO SUGRĮŽIMAS
Su fronto skurdžia kuprine, 
Plačiai atsagstęs milinę, 
Parėjo sunkia žingine 
Kareivis į savo gimtinę.
Jį sveikino gluosniai žali, 
Upokšnis, švendrynais apžėlęs. 
Čireno linksmai pakely 
Vaikystės dienų vyturėlis.
Štai tiltas, apgriuvus pirtis, 
Kaštonas pažįstamas žydi. 
Suvirpa lyg paukštė širdis. 
Pasveikina pempės, 
Palydi. . .
Ne kartų kareivis sapne 
Juos matė dažnai prieš atakų. 
Girdėjo, kaip ošia kalne 
Berželis,
Kų topolis šneka.
Neparnešė nieko karys—
Tik laisvę kaip aušrų raudonų 
Sugrįžo kareivis.. .
Skambus vyturys
Jam primena sėjų ir duona.

Algirdas Skinkys
IŠ ‘'Lietuvos pionieriaus'’

Mes senesnieji prisimena
me, ,kaip mus religija varžė, 
barė ir net baudė. , ',

. / . I ; •, j

Mūsų, jaunatvės laikais 
visuomenėje lytinis klausi
mas buvo visiškai ignoruo- 
j amas. Kas j į bandė kelti, at
simušė kakta į aklą sieną, 
“TABU” — buvo užginta. 
O jeigu kas ir kėlė tą klau
simą, tai pajuokos forma. 
Bet visgi tai didelis žmo
gaus buities taškas.

Bažnyčiose pamokslai 
skambėdavo vien prakeiks
mais jaunimui, kaltinimais 
už paleistuvystę. Argi tai 
buvo informacija, kaip 
gerbti gamtos dovaną, kaip 
užsilaikyti jaunatvėje? Ne. 
Nors meilės reikalas buvo 
gamtos diktuojamas ir 
žmonijos naujosios kartos 
iškėlimas arba jos nuskur
dinimas.

Laimei, nūdien religija 
daro posūkį į lytinio gyveni
mo klausimą, į lytį, ir tai 
jau nėra “TABU,” jau ne
ginama jaunuoliui žinoti, 
jau jam aiškina mokyto
jas, jau jam įteikiam į ran
ką knyga, duodanti infor
maciją apie tai, kas jis yra 
ir kaip jis atsirado šioje 
žemėje.

Kun. Richard D. Miller 
sako: “Išlaikymas moraly
bės akštesniame laipsnyje 
reikalauja žinojimą lytinės 
reikšmės. Todėl yra bū
tina mūsų mokyklose aiš
kinti lytinius klausimus. Il
gai mes slėpėme mūsų gal
vas smėlyje, laikas atsistoti 
ir pasakyti, kuo žmogus 
yra.”

Seven Day Adventist 
Junior Academy, St. Peters
burg, Fla., Richard Brunk 
siūlo lytinį klausimą laiky
ti atviru, bibliotekoje pri
valo būti keletas lytiniais 
klausimais knygų berniu
kams ir mergaitėms.”

Gerai, gerai. Jei dar ne

pavėluota, jei dar akademi
nis jaunimas suras bendrą4 
kalbą; su. savo globotojais ir 
mokytojais nauja kryptie 
mi.. O visgi reikia pagirti, 
kad ir religija tuo klausi
mu pradeda rūpintis.

Dzūkelis

Prizas grįžo į Vilnių
Rygoje baigėsi tradicinis 

penkių respublikų kino fes
tivalis. Jo brangiausias ap
dovanojimas—“Didysis gin
taras” — šį kartą niekam 
nepaskirtas. Vienok jis grį
žo Vilniun, nes Lietuvos 
kinematografininkai praė
jusiais metais jį buvo pel
nę, beje, ketvirtą kartą.

Respublilkos atstovams 
teko keletas atskirų prizų.

Štai “Posūkis” pripažin
tas festivalyje geriausiu^ 
filmu vaikams ir jaunimui, 
geriausiu vyriško vaidmens! 
atlikėju — R. Adomaitis 
(Sergejus Lažo to paties 
pavadinimo moldavų filme 
ir Bronius “Suaugusių žmo
nių žaidimuose”).

Daugiau apdovanojimų 
parsivežė Lietuvos doku
mentalistai: diplomus už 
apybraižos režisūrą ir sce
narijų — “Ištikimybės” kū
rėjai R. Vėbra ir E. Aukš
tikalnis, prizą už mokslo 
populiarinimo filmą pelnė 
A. Tumo “Nuo asilo iki 
mąstytojo, arba šis tas apie 
informaciją,” Lietuvos ir 
Latvijos dokumentalistai — 
prizo už geriausius idėji- 
nius-meninius iešk o j i m u s 
kino periodikoje pusinin
kai. Diplomais pažymėti te
minis V. Starošo kino žur
nalas “Mes ne račiai,” už 
konkrečius siužetus P. 
Abukevičiaus ir A. Blyžos 
“Pirmininkas,” V. Starošo 
“šiukšlės” ir Z. Pu t ii o vo^ 
juosta apie vaikų darželį.*
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J. BALTUŠIS

i Įžymusis
(Pabaiga)

Kaip vėliau pats prisipa
žino, rašydamas romaną 
‘Kalvio Ignoto teisybė” A. 
Gudaitis-Guzevičius svajojo 
parodyti kalvyje Ignote 
sus geriausius liaudies 
stovo bruožus, atstovo, 
rio vaizdas kūrėsi šimi 
čiais — pradedant nuo
sybės ieškotojų, maištavu
sių prieš dvarininkus bau
džiavos laikais, ligi pat 1905 
metų revoliucionierių ir 
galiau proletarų didvyrių— 
raudongvar d i e č i u ir
donarmiečių. Didžios 
Spalio revoliucijos kov 
jų.”

Didelio literatūrinio 
lento ir nepailstamo de 
tumo dėka A. Gudai 

yGuzevičiui pilnai pa v 
įgyvendinti šia s va j c 
Skaitytojai iš karto pa 
kad jo romanas tai ti 
himnas liaudžiai, jos i 
liucingumui, jos tauru 
šviesiam 
laimingo gyvenimo.

<< 
knyga plačiai paplito 
Lietuvą, tapo viena 
giamiausių knygų respubli
koje. Netrukus romanas bu
vo inscenizuotas, naštai vtas 
Vilniaus akademiniame 
mos teatre, daugelyje pieni
nės saviveiklos kolekty 
dar po kurio laiko pag 
veikalą sukurtas to p 
pavadinimo meninis fi'

Pirmoji stambi A. G, 
čio-Guzevičiaus knvga 
greitai neraugo Lietuvos ri
bas šešis kartus ji išėi 
su kalba, pasiekdama š 
tūkstantinius tiražu 

^versta į latviu, estų,' 
slovakų, vokiečiu, rųipųnų 
4r kitas kalbas. Atėjo c iena, 
kai “Kalvio Ignoto teisybė” 
buvo atžymėta Tarybų Są
jungos valstybine premija.

šlovė jam ir kraštui
Tai buvo retas ir iki t < 

matytas lietuvio aute 
knygos pasiekimas, ai 
šlovę ne vien autorių 
ir jo gimtajai Lietuvei 
Lietuvoj šis kūrinys įė 
siems laikams ne tikta 
tuvių literatūrą, bet ir 
tį gyvenimą.

Kai važiuoji dabar 
kiškį, rajono riboje tave vi
suomet pasitinka die

ta- 
rbš- 
čiui- 
yko 
nę[.

lUtOĮ, 
kraš 
evo- 
mui, 

troškimui naujo,

Kalvio Ignoto teisybės” 
po 

mė-

dra-

vu, o 
ai šį 
aties 
mas. 
idai-. 
labai

i ru- 
mta-
5. iš
seku,

iena.

olne- 
riaus 
nešęs 

bet 
O 

jo'vi- 
į lie- 
į Pa-

į Ro-

teisy-

suomet pasitinka didžiulis 
užrašas: “Kalvio Ignoto že
mė sveikina jus!” Pa 
Rokiškyje, šalia miest 
ziejaus, įruošto buvusiuose 
grafo rūmuose, stovi atga

benta medinė Antano Kurk- 
Hečio kalvė, kur jis kirto ne 
tiktai plieno žiežirbas, 
ir skėlė revoliucinės ugnies 
kibirkštis žmonių ši 
Šimtai ir tūkstančiai ' 
tojų ateina čia, lankę mu
ziejų, apžiūri kalve, giliai 
susimąsto dėl praeities re
voliucinių kovu ir d£l da
bartinio gyvenimo.

Kalvio Ignoto vardu 
dinti kolūkiai. pionier 
riai, ir kiekvienas rokiškė
nas didžiuojasi, kad iu že
mietis. paprastas kaimo 
kalvis, tapo garsaus 
tūros kūrinio herojun

Nuostabi draugyste
Gili draugystė, pąsaky- 

’čiau, broliška meilė 
metus rišo A. Guda 
zevičių su gyvu savoįjo ro
mano h e r o ju m Antanu 
Kurkliečiu. Nuolat galėjai 
matyti juos drauge: 

wabu, šnekasi, tariasi 
žiūri “Kalvio Ignoto 
bes” spektaklį teatre 
filmą, rašytojas dažni 
cias Kurkliečio n a m

šiame
j mu-

Rokišky, Kurklietis — ne
užmiršta kelio į rašytojo 
namus Vilniuje. Ir aš bu
vau liudininkas, kaip sun
kiai prislėgė rašytoją žinia 
apie A. Kurkliečio mirtį. 
Nuvažiavom abu. Minios 
žmonių supo buvusius gra
fo rūmus, kurių didžiojoje 
salėje gulėjo pašarvotas A. 
Kurklietis, visas paskendęs 
gėlėse. Rašytojas priėjo, ty
liai pabučiavo savo draugą 
ir kūrinio herojų, ur neiš
laikė, apsiverkė sunkiom 
skausmo ašarom. Ir visi ap
linkui šluostėsi akis...

Šitokia nuostabi draugys
tė buvo daugiau, negu ra
šytojo ir jo kūrinio hero
jaus draugyste. Tai buvo 
simbolis to artumo, kuris 
rišo visą lietuvių tarybinę 
literatūrą su skaitytojais, 
su savąja liaudimi.

“Broliai”
Po “Kalvio Ignoto

bes” romano A. Gudaitis- 
Guzevičius žengė toliau. Pa
sirodė stambus jo keturių 
tomų veikalas “Broliai ” po 
to net trys pjesės! “Kran
tai Nemunėlio.” “Nemato
mas ginklas” ir “Dvikova”; 
trumpu apsakvmu k n y g a 
“Tamsioji naktelė”: vėl 
stambus dvieju didžiuliu to
mų romanas “Sąmokslas”: 
apysaka vaikams “Juodoji 
torpeda,” o po jos—knyga 
“Spalio komisaras.” apie 
ižvmujį revoliucionierių, ta- 
rvbinės valstvbės veikėją 
Vincą Mickevičių-Kapsuką.

Visus šituos kūrinius, ko
kio žanro ir pobūdžio jie be
būtu. jungia viena pagrin
dinė tema: lietuviu tautos 
revoliucinių kovu istorija. 
“Broliai” pratęsia “Kalvio 
Ignoto teisvbėš” pasakoii- 
ma. nušviečia tolimesni pir
mojo romano herojų likimą. 
“Sąmokslas” vaizduoja toli
mesnius laikus, revoliucio
nierių kova nogrindvie. bur- 
žuaziios valdomoj Lietuvoj.

A. Gudaitis-Guzevičius vra 
revoliuciios metraštininkas 
nilna to žodžio prasme. Jo 
veikalai sudaro Ivg ir enci
klopediją. nlačią ir išsamią, 
iš kurios kiekvienas gali pa
sisemti tiksliausių žinių 
apie revoliucinių kovu 
žmones bei ivykius. Prieš 
skaitytojo akis praeina ryš
kūs nersonažai. tauriausi ir 
šviesiausi lietuvių tautos 
sūnūs revoliucionieriai, ižv- 
mūs revoliuciniai veikėjai ir 
vadovai, išryškėja gražiau-

• T / vsi paprastų darbo žmonių 
bruožai, jų nepailstamas 
veržimasis j laisvę, šviesą, 
teisingesnį ir gražesnį gy
venimą.

Iš jo knygų puslapių žvel
gia ir kitoki veidai. Ryš
kiomis spalvomis piešia A. 
Gudaitis-Guzevičius reakci
jos atstovus, policininkus, 
žandarus, kalėjimini n k u s, 
buržuazinės Lietuvos vadei
vas, įvairiausio plauko re
akcinių partijų šulus.

Ir skaitant šis 
visuomet stebins 
tas autoriaus va 
medžiagos pažin: 
lūs išstudijavimas, 
to pajunti, kaų tai rašo 
žmogus apie tą 
kuri jis žino ir 
smulkmenų, kad 
knygose nieko ijiėra prasi
manyto, iš pirštp išlaužto, o 
iš kiekvieno pus 
tikra gyvenimo 
žmonės, tikri įvykiai, per
leisti per rašyto, 
to kūrybinę priz

Rašytojo vai
Drauge su tuo stebina ir 

didžiulė rašytojo drąsa, pi
lietinis valingumas. Juk jis 
rašė “Kalvio Ignoto teisy
bę” tais metais, 
buvo nasirodžiu 
tinė Lietuvos is 
gelis praeities 
ivvkių tebebuv 
tiriama, nagrinėjama. 
A. Gudaičiui-G 
daug kur teko 
muosius kelius, 
muosius šaltin 
būdu jo kūrinis 
vięn grožinės Ii 
bet ir istoriko 
tas drąsiai ir s 
kiai nurodantis 
geliui naciu istc 
tinantis kitus r;
kia pat drąsą ir ryžtingumu 
imtis kūrybinio

A. Gudaičiui-i' 
šešiasdešimts.
ii iaunvstė, khin sakoma. 
Tačiau kas pažįsta jubilia
tą iš arti, kas 
išsenkama ene: 
džiugus kūrybi 
ateičiai, jo 
darbštumą, o s 
o-ilu pareigos .savajai liau
džiai supratim 
kad šiuo metu
Guzevičius išgyvena pačias 
brandžiausias savo gyveni
mo dienas, gražiausia kūry
bini pakilimą, 
sius metus. Ir 
ku. kad šis kurčias dar pa-

,s knygas, 
. nepapras- 
izduojamos 
imas ir gi

ls kar-

gyvenimą, 
pažįsta iki 

visose jo

apio byloja 
tiesa, tikri

O' komunis
tę, 
ingumas

kai dar ne
isi marksis- 
tori ja, dau- 
reiškinių ir 
o istorikų

ti z e v i č i u i 
skinti pir- 

atrasti pir- 
lius. Tokiu 
i buvo ne 
teratūros 
žodis, ištar- 
tinriai, ryš- 

kelia dau- 
rikų, naska- 
aš v to jus to-

darbo.
Guzev i č i u i 
Nebe pirmo-

žino jo ne
piją, jo di- 
nius planus 

neprilygstamą 
varbiausia—

ą. tas žino.
A. Gudaiti-

vaisingiau- 
visiškai aiš-

bet

rdyse. 
anky-

nava- 
iu bū-

itera-

ilgus
tį-Gu-

sėdi 
abu 

teisy- 
žiūri 

As sve- 
uose

dovanos savo skaitytojams 
ne vieną brandų veikalą, 
praturtins lietuvių tautos r 
nacionalinę tarybinę litera^ 
turą naujais savo kūrybos 
lobiais.

Šito ir norisi palinkėti 
garbingam jubiliatui šią 
reikšmingą dieną, ir palin
kėti iš visos širdies.

Cinkas ir žaizdos
Cinkas priklauso vadina

mi e s i e m s ultramikroele- 
mentartis — jo organizmuo
se mažiau kaip 0,001%. 
Daugiau kaip pusės JAV 
valstijų dirvoje nepakanka
mai cinko. Cinko trūksta 
daugeliui naminių gyvulių. 
Tokių duomenų apie žmogų 
nebuvo. Todėl susidomėjimą 
kelia JAV chirurgų pada
rytas bandymas. Iš 20 ligo
nių, kuriems buvo pądary- 
tos vienodos operacijos, de
šimt tris kartus per dieną 
gaudavo cinko sulfato tab
letes, o kita dešimtis jų ne
gavo. Cinką vartoją pacien
tai išgijo maždaug dvigu
bai greičiau.

Cinko vaidmuo žaizdų gi
jime nėra aiškus. Žinoma, 
kad šis elementas kaupiasi 
žmogaus odoje. Jis dalyvau
ja kai kuriuose fermentaci
jos procesuose, jo yra tokio 
svarbaus hormono, kaip in
sulinas, sudėtyje. Visos me
džiagos, kurias organizmas 
gauna su maistu, atidirbu
sios organizme tam tikrą 
laiką, iš jo pasišalina. Jas 
pakeičia naująį su maistu 
gautosios. Gyjant žaizdoms, 
kaip buvo pastebėta, su šla
pimu išsiskiria žymiai dau
giau cinko. Matyt, iš orga
nizmo pasišalinusiam cinkui 
papildyti ir normaliai jo 
koncentracijai žmogaus kū
ne atstatyti reikia jį tokiais 
atvejais duoti kaip vaistą.

Saldainiai ant medžiu
M

Kaukaze, Juodosios jūros 
pakrantėje auga; vadinami 
“saldainių medžiai”. Jų vai
siai — tai rusvos pailgos, 
batonėlius primenančios 
ankštys. Viduje gurgždan
čio batonėlio—saldus mink
štimas. Jame beveik 35 pro
centai cukraus.

Pavasarį aplink liepą pri
menantį “saldainių medį” 
dūzgia daugybė bičių. Jo žie
duose gausu nektaro, ir me
dus tada būna kvapus. Iš 
to medžio saldainių gami
namas silpnas spiritinis gė
rimas, pagal skonį panašus 
į alų, tik turintis romo kva
pą.

Kiekvieną pavasarį Lietuvos žemdirbiai, norėdami gauti kuo didesnius derlius, 
pasitelkia į pagalbą lakūnus. Kelias savaites virš Pakruojo, Pasvalio, Joniškio, Ei
šiškių ir kitų rajonų kolūkių kuku skraidė dešimtys lėktuvų AN-5 j JA TZ 10 1....
barstė trąšas bei kalkes. Šiemet aviatoriai įsipareigojo pakalkint:

► ir JAK-12, kurie 
įsipareigojo pakalkinti 370 tūkstančių

šiškių ir j
barstė trąšas bei kalkes. __
hektarų žiemkenčių ir pievų.

Nuotraukoje: Pakruojo žemės ūkio ^leksandra Grigonienė kalbasi su lakūnu 
technikumo mokomojo ūkio yyr. agronome A. Borkovu, (A. Dilio nuotrauka)

Ir Hollywoodas ne tas, 
kas buvo

Jau praėjo apie 40 metų, 
kai technikos mokslo geni
jus sukūrė garsinį filmą. 
Nuo to laiko Hollyvudo fil
mų gamyba pradėjo kilti 
visais garais. Esamos fil
mų gamybos kompanijos 
išplėtė savo studijų įrengi
mus. Naujos firmos kūrėsi. 
Atsirado daugybė prodūse- 
rių. Filmų gamyba kilo 
kaip ant mielių.

Tuo pačiu laiku filmų ga
mintojų pelnai buvo skai
čiuojami milijonais. Pirmų
jų garsinio filmo gamybos 
20 metų laikotarpyje Hol- 
lyvudo vardas išgarsėjo po 
platų pasaulį. Geriausi vai
dybos meno talentai pradė
jo plaukti į Hollyvudą: 
juos viliojo Holly vu d o 
žvaigždžių garsus vardas ir 
fantastiškai išpūsti atlygi
nimai. Tik maža dalis ge
riausių talentų pasiekė tą 
laimę. Daug kam teko nu
sivilti, o kai kurie net šok
davo nuo Pasadenos tilto 
ir sutikdavo mirtį.

Savo laiku Hollyvudas su
kūrė daug gerų filmų. Bet 
kai makartizmo isterijos 
laikais aštuoni geriausių 
filmų skriptų rašytojai bu
vo apšaukti komunistais ir 
filmų gamybos firmos atsi
sakė jų skriptus pirkti, nuo 
to daug nukentėjo Hollyvu- 
do filmų turinys.

Hollyvudo filmų gamybos 
darbininkai yra gerai orga
nizuoti, turi sau išsikovoję 
neblogas atlyginimo ir dar
bo sąlygas.

Pabėgusi filmų gamyba
Praėjus žiauriam pasau

liniam karui, Europos vals
tybėms pradėjus iš griuvė
sių ir pelenų atsikelti, Hol
lyvudo filmų magnatai su
rado, kad užsienyje, Euro
pos šalyse, kur darbo jėga 
daug pigesnė, filmus gali
ma pagaminti perpus pi
giau. Už tai ir vadinama 
“runaway” filmų produkci
ja.

Kai kurie prodūseriai ar
gumentuoja, kad plalčiaek- 
raniniams filmams paga
minti būtinai reikalinga na
tūrali, autentiška scena. 
Filmų vaizdai geriau atro
do, negu gaminti prie dirb
tinių scenerijų, kurie net 
per brangiai kainuotų. Vie
nas “Western” filmų pro- 
dūseris sako, kad čia Hol
ly vude išnuomojimui 5 ark
lių reikia mokėti 60 dole
rių į dieną, o Meksikoje ar 
Ispanijoje už 20 arklių jis 
moka tik 4 dolerius į die
ną!

1967 metais 55% Holly
vudo filmų buvo pagamin
ta Europoje daugiausia 
Italijoje ir Ispanijoje. O 
per pirmus du mėnesius 
65% filmų buvo pagaminta 
užsienyje. Keletas filmų 
buvo pagaminta Jugoslavi
joje. Bet šiemet jau ga
mins filmą Vengrijoje. O 
United Artist firma nupir
ko tiltą netoli Pragos, Če
koslovakijoje, ir šį pava
sarį pradės sukti filmą, kur 
bus parodomas vienas karo 
epizodas, kaip mūsų armi
ja persikėlė per Reino upę 
Vokietijoj, sutriuškindama 
nacių armiją.

Taipgi filmų prodūseriai 
pažymi, kad Hollyvude 
trūksta talentų. Iš tiesų 
šiandien žiūrint į Hollyvu
do filmus, matosi, kaip 
Anglijos, Italijos ir kitų 
Europos kraštų aktoriai- 
aktorės užima svarbias ro

les Amerikos doleriais 
gamintuose filmuose.

Jack Valenti, Filmų Aso
ciacijos prezidentas, pažy
mi, kad dėl talentų stokos 
Universal ir 20th Century 
Fox firmos paskyrė 1,300,- 
000 dolerių dėl išvystymo ir 
lavinimo naujų talentų. Bet, 
sako, negana. Ir kas at
sitiko su mūsų dramos me
no mokyklomis?

Depresija Hollyvude
Pabėgusi į užsienį filmų 

gamyba iššaukė didelį ne
darbą. Hollyvude yra virš 
30,000 darbininkų, kurie su- 
lyg savo profesija yra orga
nizuoti į 33 unijas. Apie 12,- 
000 darbininkų neteko dar
bo, ir dauguma jų gyvena 
iš Socialinės bedarbių ap- 
draudos mokesčio. Filmų 
gamybos specialistams sun
ku prisitaikinti, surasti 
darbą kitokiose industrijo
se.

Apart žvaigždžių, filmii 
gamybai reikalingi vadina
mi ekstra “aktoriai,” kurie 
sudaro reikiamas masines 
filmų scenas. Screen Ex
tras Guild turi 3,300 narių, 
iš jų 90% bedarbiai. Iš 
2,900 muzikantų 80% be- 

1 darbiai. Scenų dekoravimo 
menininkai, grimeruotojai, 

1 elektrininkai — daugiau
■ kaip pusė neteko darbo.

Unijų vadai kelia šį klau- 
i simą viešumon, kritikuoda

mi filmų gamintojus, kurie 
! tokiu elgesiu, nepaisydami
■ vietos darbininkų, yra kalti 

už esamą depresiją, žino
ma, filmų gamybos magna
tams dėl to nei> šilta, nei 
šalta. Jiems svarbiausia, 
kad užsienyje pigiau paga
minti filmai atneša dides
nius pelnus. Mat, pas mus 
patriotizmas visuomet ma
tuojamas doleriu.

Cinemos teatrai ir 
televizija

Hollyvudo ekspertai 
skaičiuoja, kad 1940 metais 
cinemos teatrus lankydavo 
daugiau kaip 100 milijonų 
žmonių kas savaitę. O pa
gamindavo daugiau kaip 
400 pilno ilgumo filmų per 
metus. Šiuo metu yra 44 
iki 45 milijonų lankytojų 
per savaitę. Ir šiais metais 
pagamins tik 220 filmų. Ži
noma, kad televizija ati
traukia teatrų lankytojus. 
Taipgi—per aukšta kaina.

Kol kas televizijai “seri
jų” filmai yra pagaminami 
namie. Bet kalbama, kad 
kai kurie prodūseriai ruo
šiasi bėgti į užsienį.

Filmų gamybos firmos, 
kurios nuomoja filmus te
levizijai, gauna nuostabiai 
aukšta atlyginimą. Už B 
kokybės filmo parodymą 
du sykiu ‘ televizijos “Net
works” turi mokėti nuo 
100,000 iki 200,000 dolerių. 
Už A kokybės filmą moka 
800,000 iki 900,000 dolerių.

Dar ir to negana. Pla
čiau išagrsinto filmo nuo
ma dar didesnė. “The 
Bridge on the River Kwai” 
filmas buvo išnuomotas 
dviem sykiam rodyti už 2 
milijonus dolerių.

Netolimoje ateityje bus 
rodomas filmas “Cleopat
ra,” už kurį 20th Century 
Fox firmai sumokės 5 mili
jonus dolerių už du paro
dymus.

Kaip matome, tai viso
kiais atvejais filmų gamin
tojams doleriai plaukia. Tik 
ne Hollyvudo filmų darbu
kams.

pa-

Ir mes, matydami “vel
tui” tuos filmus per tele
vizijos laidas, turime aukš
tą kainą užmokėti už jų 
garsinamus produktus. Kol 
kas tik saulės spindulius ir 
dujomis užterštą orą gau
name už dyką!

Ilgis Rimbas

Unijos siunčia savo 
delegacijas

Detroit, Mish. — Viešbu
čių ir restoranų darbininkų 
unija suorganizavo vieną 
pilną autobusą savo narių 
vykti į Washingtoną ir ten 
padėti kovai prieš skurdą.

Keletas kitų unijų taipgi 
ruošia delegacijas tam pa
čiam tikslui. Mokytojų uni
ja jau nusitarė pasiųsti 
skaitlingą delegaciją. Taip
gi Amalgamated ,Transit 
Union turės savo delegaci-

Remia darbininkų 
kovas

San Juan. — Daugiau 
kaip 4,500 kovotojų už Pu
erto Riko nepriklausomybę 
savo konvencijoje nusitarė 
remti darbininkų kovas.

Konvencija užgyrė Puer
to Riko telefonų kompani
jos darbininkų streiką ir 
pasižadėjo jiems padėti iš
kovoti didesnes algas.

Telefonų komjanija yra 
dalis Amerikos telefonų ir 
telegrafų kompanijos.

ap-

Tarybų Sąjunga remia 
Čekoslovakiją

Maskva. — Tarybų Są
jungos prezidentas N. Pod- 
gorny pareiškė, kad Tarybų 
Sįjuhga pasitiki nauja Če
koslovakijos vyriausybe jos 
kovose už “progresą ir so
cializmą”.

Buvo paleisti gandai, kad 
Tarybų Sąjunga yra prie
šinga Čekoslovakijoje vyks
tančioms reformoms ir 
daugiau jos neberems.

500,000 bedarbių 
Kanadoje

Toronto.—Kanadoje šiuo 
metu yra 500,000 bedarbių, 
nurodo statistikų biuras.

Bet dar yra kita tiek to
kių, kurie dirba ne pilną 
laiką. Jie jau turi po dau
giau kaip 45 metus amž., 
tai pastovaus darbo jiems 
labai sunku turėti.

Izraelio policija 
baudžia miestą

Jeruzalė. — Izraelio po
licija atkirto ir apsupo 
miestelį Ramallah, kuriame 
įvyko generalinis protesto 
streikas prieš okupantus.

Policija neišleidžia nieko 
iš miesto, taipgi nieko ne
leidžia į miestą. Ji nusita
rusi tą miestą bausti.

Plastmasės ir sportas
Miuncheno mieste, kuria

me numatyta 1972 m. suor
ganizuoti olimpinius žaidi
mus, norima nutiesti plast
masinius bėgimo takus. Yra 
nustatyta, kad putplasčio 
sluoksnis, padėtas po bėgi
mo taku, padidina tampru
mą, sportininkai pasiekia 
geresnių rezultatų. Staty
bos išlaidos yra kiek dides
nės, tačiau tokie takai pi
gesni eksploatuoti, išsilaiko 
ilgiau. Panašūs bandymai 
atliekami taip pat Ameri
koje. • į
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ALBERTAS LAURINČIUKAS

Kas gi iš tikro yra kanadietis?
Tokį klausimą Kanadoš 

šimtmečio proga pateikė sa
vo skaitytojams vie 
Montrealio laikraštis, 
sakymai buvo įvairūs:

“Aš esu kanadietis, kr 
proseneliai atkeliavo iš Azi
jos per Beringo sąsiaurį 
buvo pamiršti, kol ją dar 
kartą atrado žmonės iš Eu
ropos ...” 

a

proseneliai atkeliavo čia 
Europos ieškoti aukso kal
nų, bet surado tik sniego 
jūras...”

“Aš esu kanadietis, kurio 
tėvai kovojo už savo egzis
tavimą su ginklu ir arklu 
apie kurių egzistavimą 
bar primena kapai akme
ningose pakrantėse ir 
kraštėse prerijose...”

Apibūdinti valstybę 
jos gyventojus nepalygin- 
mai sunkiau, negu, sa 
sim, ežerą ir jo pavirši 
plauk iojančius laivei: 
Ežeras gali būti ir be lai 
lių. Valstybė be žmonių 
ne valstybė. O kiek žmo
nių — tiek ir skirtingų pa
saulių, ypač jeigu jie gyve
na skirtingose sąlygose 
turi skirtingą vakarykšičią 
dieną.

iš toli ir arti
Žiūrint į daiktus iš t 

nematyti jų detalių/bet 
tai ryškūs kontūrai. Būda
mas toli nuo Kanados, ga
na ryškiai įsivaizdavau 
šios šalies 20 milijonų gy
ventojų modelio kontūrus: 
Kvebeko provincijoje 6 mi
lijonai kalba prancūziškai, 
rezervacijose gyvena trupu
tis indėnų, o šiaurėje — 
eskimų, visi kiti kalba ang
liškai. —

Po pusės metų, skrisda
mas atgal į gimtąją žeijnę, 
vėl bandžiau mintyse 
kurti Kanados gyvent 
modelį. Bet dabar jis bdvo 
išmargintas šimtais de 
lių, ir jo kontūrai nebebu
vo tokie ryškūs. Nebuvo 
modelis panašus į aliejdmi 
tapytą paveikslą, labiau 
priminė margaspalvį vit 
žą, kuriame atskirų spa 
stiklai reiškė atskiras gy
ventojų grupes.

Kanadoje nėra to mi 
niško tautų lydimosi kat 
kuris verda JAV žemėje 
per vienos-dviejų kartų gy
venimą visas tautas, išs 
rus negrus ir indėnus, su 
do į vieną liejinį, ant ku 
nesunku pastebėti žodžius 
“Made in USA.” Kanad 
tautų “lydimosi” puodas 
ra užkeltas ant altoriaus 
niekas prieš jį nesimeldžia.
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Icūzija. Kartu su kolonizato- te Morin Vilton iš Toronto, 
riais čia atvyko gausūs vie- 
mielių jėzuitų būriai, kurie, 
nepajėgdami pakrikštyti in- 

. dėnų, ėmė krikštyti ir duo
ti šventųjų vardus upėms ir 
ežerams, miškams ir kal
nams. Ši o- jų aktyvaus 
darbo rezultatai iki šiol ma
tomi.

1759 m. anglų armija prie 
Kvebeko sumušė Prancūzi
jos kariuomenę, ir Kanadą 
prislėgė nauja karūna, ku
rios nepavyko' galutinai nu
sikratyti iki šios dienos.

Bendroje kovoje prieš 
Angliją

Kanadiečiai neprisidėjo 
prie amerikiečių kovos prieš 
anglų kolonizatorius 1775 
m. Nors amerikečių armi
ja kurį laiką buvo okupa
vusi svarbiausius Kanados 
miestus, bet juose išsilaiky
ti pajėgė vos kelis mėne
sius. Kanadiečiai nepanorė
jo dar kartą keisti savo 
valdovų — jie tikėjosi iš
kovoti nepriklausomybę.

Ši svajonė išsipildė tik 
1877 m. liepos 1 d., kai Ang
lija Britų Šiaurės Amerikos 
Aktu iš buvusių Kvebeko, 
Ontarijo, Naujosios Škoti
jos ir Niubriusviko kolonijų 
sukūrė Kanados federaciją. 
Vėliau ją papildė dar šešios 
provincijos.

Kanadiečiai mėgsta juo
kauti. Bet jie nemėgsta iš
juokti kitų tautų. Jie mie
lai pasijuokia iš savęs. “Ka
nada —tai milžiniška Švei
carija, kurios gyventojai 
mielai naudojasi Šveicari
jos bankais, o savus' užlei
džia amerikiečiams.”

“Kanadiečiai ledo ritulį 
pradeda žaisti jau lopšyje ir 
žaidžiai visą gyvenįmą, to
dėl neturi laiko pateikti 
sąskaitų savb karalienei.

“Mes, kanadiečiai, — pa
reiškė neseniai premjeras Tes
teris Pearsonas, — atrado
me ir įsisavinome pusę šiau
rinės Amerikos kontinento, 
bet iki šiol nesuradome ka- 
nadiškojo ‘aš’...” '

Į platųjį pasaulį
Noras surasti savąjį “aš” 

sturiiia kanadiečius visais 
keliais į pasaulį, kuris šia
me technikos amžiuje* daro
si vis mažesnis. Jie nepa
sitenkina savo plačia terito
rija, jie nori plačiai skam
bėti šių dienų pasaulyje. 
Todėl jie didžiuojasi ne tik 
tuo, jog užima pirmąją vie
tą pasaulyje pagal nikelio 
gavimą, jog turi didžiau
sias pasaulyje gėlo vandens 
atsargas, bet ir tuo, jog 
pirmoji moteris sporto is
torijoje, dalyvavusi Mara-

bendra su amerikiečiais, bet 
tai, kuo jie nuo jų skiriasi.

Kitados amerikietiškojo 
gyvenimo būdo ideologai su
galvojo “vidutinio amerikie
čio” sąvoką, kuri tarsi la
pas turėjo pridengti šioje 
šalyje esančias prarajas 
tarp pertekliaus ir skurdo, 
paslėpti aštrią klasių kovą, 
iškelti amerikietiškojo gy
venimo būdo “pranašu
mus,” parodyti, jog vienam 
amerikiečiui viduti n i š k a i 
tenka daugiau, negu bet 
kam kitam, pagamintų au
tomobilių, suvalgytų dešre
lių, sunešiotų petnešų.

Kanados atradimas
99 procentai kanadiečių 

gyvena neplačiame, 200 my
lių turinčiame rėžyje pagal 
JAV sieną. Per JAV-Kana- 
dos sieną šių valstybių pi
liečiai praeina be leidimų ir 
pasų. Per sieną sėkmingai 
prasiskverbė ir Kanados te
ritorijoje ėmė gana tvirtai 
šeimininkauti amerikoniš
kas doleris Tačiau dėdei 
Šamui nepavyko per ją pra
stumti “vidutinio žmogaus” 
sąvokos. Kanadoje niekur 
nekalbama apie “vidutinį 
kanadietį.” Kanadietis ne
turi būti negyva, iš statisti
nio vaško nulipdyta figūra. 
Jis nori būti individualia 
asmenybe.

Vienas pirmųjų Kanados 
atradėjų buvo prancūzas 
Žakas Kartje. Vykdydamas 
Prancūzijos karaliaus įsar 
kymą surasti kelią šiauri
niuose vandenynuose į To
limuosius Rytus, 1534 m. 
liepos 24 d. jis pasiekė Ka
nados krantą ir ten, dabar
tinėse Gaspe apylinkėse, 
pastatė 30 pėdų aukščio 
kryžių, ant kurio prikalė 
lentą su užrašu: “Tegy
vuoja Prancū z i j o s kara
lius.” šv. Lauryno dieną jis 
įplaukė į didelės upės žio
tis, ir todėl ją pavadino šv. 
Lauryno vardu.- Plaukda
mas prieš srovę, Žakas 
Kartje priplaukė didingą 
kalvą. Pavadino ją “Monte 
Reale” (Karališkasis kal
nas) vardu. Šioje vietoje 
dabar 2,500,000 gyventojų 
turįs miestas. Montrealis.

Prancūzų jūreivius labai 
draugiškai sutiko vietiniai 
indėnai — irokiečiečiai ir 
mohaukai, kurie gyveno iš 
medinių karčių suremtose 
trobelėse. Jas vadino “kana- 
ta.” Šiuo vardu prancūzai 
pavadino visą kaimą, o vė
liau ir visą šalį.

XVII a. Naujajame Pa
saulyje gimė Naujoji Pran- torio bėgime, buvo kanadie

Kanadiečiai savo žemėje 
praėjusiais metais surengė 
didžiausią žmonijos istori
joje Pasaulinę parodą, ku
rios vartus peržengė 50 
milijonų lankytojų. Kana
dos paviljonai šalia Tarybų 
Sąjungos, čekoslovaki jos, 
JAV buvo patys populia
riausieji.

Kas būdinga Kanadai?
Auksinių kviečių jūrų ban

gavimas ar sniego platybių 
baltas skambėjimas? Grei
tai augančių miestų dina
mika ar žaliųjų girių ka- 
raliaus-briedžio iškilmingai 
lėtas žingsnis? Rudens kle
vų raudonumas ar totemų 
stulpų margumas?

Kiekvienas Kanados mies
tas, kaip ir žmonės, turi sa
vo veidą.

Montrealis — miestas be 
pradžios ir krašto. O juk 
jame gyvena tik pustrečio 
milijono gyventojų. Toron
tas turi tiek pat gyventojų, 
tačiau jis visai nepanašus į 
Montrealį. Toronto centras 
gali sužavėti kiekvieną, ku
ris stiklą, metalą ir gelžbe
tonį mėgsta labiau, negu

Baltimore, Mi
Piknikas Birželio 16

Labai džiugu pranešti, jog 
ir šiais metais, kaip ir pir
miau, rengiamas mūsų 
spaudos paramai piknikas 
birželio 16 d. National Slo
vak Hall, 6526 Holabird 
Ave.

Šį kartą jis bus kiek nors 
skirtingesnis, nes prie jo 
ruošiasi net trijv valstijų 
mūsų spaudos rėmėjai: iš 
Philadelphijos ir apylinkės, 
New Jersey, taip pat Ma
ryland.

Todėl kam tik teks šį pir
mą pranešimą skaityti spau
doje, žinokite ir pilnai su
praskite, kad tai tiesiai krei
piamasi į jus, jūsų šeimas 
ir draugus dalyvauti kartu 
su mumis. O mes užtikri
name, jog nuobodžiauti ne
reikės. Komitetas

IŠ LAIŠKŲ

Išėjo priešingai
“Mes turėjome pavelcėti 

amerikiečių veržlumą, britų 
politinę išmintį ir pran 
zų kultūrą, bet įvyko kits 
mes pasisavinome br 
veržlumą, prancūzų politinę iš

cu- 
ip: 
itų

mintį ir amerikiečių ku 
rą.” Šis Kanadoje papl 
aforizmas gana tiksliai

tū- 
tęs 
nu

sako kai kuriuos kanadie-
čiv bruožus.

“O kam mes turime pa
veldėti kitų tautų bruo
žus? — klausia patriot! 
nusiteikę kanadiečiai.—Mes 
pagal teritorijos didu 
esame antroji valstybė 
šaulyje ir todėl turime 
sę turėti tik mums būdin
gus bruožus.”

Išskyrus Atlanto ir Ra
miojo vandenyno bangas, 
kanadiečiai be amerikie 
neturi kitų kaimynų. Ir 
dėlto jie visur ir visa 
kur tik gali, stengiasi pa
brėžti ne tai, ką jie • turi

kai

mą 
pa- 
tei-

čių 
vis 
da,

route 627 bankai, 382 baž
nyčios ir tik 70 bibliotekų. 
Atvykęs į Kvebeką gali pa
sijusti tarsi kokiame Pary
žiaus kvartale. Jeigu To
ronte viešpatauja anglosak
siškas gyvenimo ritmas, tai 
Kvebeke — tik prancūziš
kas.

Hamiltonas visas .skęsta 
soduose, ir man pasirodė, 
jog ten pusė žmonių kalba 
lietuviškai., Tai, žinoma, ne
tiesa. Tačiau aš ten per 
trumpą laiką sutikau daug 
lietuviškai kalbančiu kana
diečių. >, .

Windsorą nuo JAV pra
monės gigantų Detroito 
skiria tik pęr upę permes
tas tiltas, Detroitas augo 
kartu su Fordu, Fordas au
go kartu su Detroitu. Wind- 
soras yra Detroito kaimy
nas, ir abiejų miestų gyven
tojai • kvėpuoja tais pačiais 
iš kaminų . kylančiais dū
mais. Šiame< mieste klausy
tojai, daugiausia atvykę iš 
JAV, labai entuziastingai 
sutiko Virgilijaus Noreikos 
dainavimą. Salė trypė kojo
mis ir švilpė. Taip čia iš
reiškiamas susižavėj imas. 
Man labai patikoWindsoras, 
bet mes, važinėdami po< jo 
gatves, švilpti ir trepsėti 
kojomis neišdrįsome.

(Bus daugiau)

ne-• Šveicarijos moterys 
šioj a auskarus su mažyčiais 
akvariumais, kuriuose plau
kioja žuvytes.

i

Šiaulių autotransporto kontorai suteiktas aukštos darbo kultūros įmonės vardas^ 
Į kurią patalpų beužsuksi — visur pavyzdinga švaria ir tvarka, žydi ir žaliuoja gė
lės. Nuotraukoje—įmoiiės bibliotekos vaizdas! (A. Dilio nuotrauka)

Chicago, Ill
Ramiai praėjo taikos 

demonstracija
Gegužės 4 d. buvo paant

rinta taikos demonstracija, 
kurią pirmiau išdraskė poli
cija, nežiūrint, kad buvo 
gautas jai leidimas. Pirmo
ji demonstracija buvo su
rengta bal. 27 d.

Kaip buvo garsinta, de
monstracija susidėjo iš ke
lių skirtingų grupių. Vie
na grupė pradėjo maršavi- 
mą nuo Amphitheater at 
the University of Illinois 
Circle, 723 So. Halsted St. 
šioje grupėje buvo daugu
ma studentų ir šiaip jauni
mo. Antra' grupė, kuriai 
vadovavo Moterys už tai
ką. Pirmiau jos porą va
landų budėjo vaikščiodamos 
State gatve tarp Washing
ton ir Madišon gatvių, o 
paskiau maršavo su iškabo
mis, ant kurių buvo šūkiai, 
kad sulaikytų Vietname ka
rą ir įgyvendintų pastovią 
taiką. Taipgi jos labai daug 
išdalino taikos reikalu atsi
šaukimų.

Vėliau visi sumaršavo į 
Civic Center Plazą, kur bu
vo pasakyta ugningos kal
bos ir raginta nedelsiant 
užbaigti karą Vietname.

Kas metėsi į akis, tai kad 
policijos tiek daug buvo, 
jog teko tiesiog stebėtis. 
Taipgi matėsi nemažai grei
tosios pagalbos automašinų 
ir jose slaugių. Matomai 
vėl tikėjosi išprovokuoti 
muštynes. Bet nepasisekė: 
viskas taip taikiai ir gražiai 
praėjo, kad net demonstra
cijos dalyviai nenusigando 
smarkaus lietaus, kuris lai
ke programos pradėjo smar
kiai pilti.

Šis pavyzdingas demonst
rantų maršavimas patvirti
no, kad pati policija suke
lia netvarką, o ne demonst
rantai.

Mildred Friberg

Elizabeth, N. J.
Filmų iš Tarybų Lietuvos 

rodymą rengia LLD 54 kp. 
gegužės 19 d., 3 vai. po pie
tų, 408 Court St., buvusia
me Lietuvių klube.

Filmus rodys J. Grybas. 
Jie bus įdomūs. Daugelis 
žmonių seniai klausinėjo: 
kada bus filmų rodymas 
Elizabethe? Dabar bus tam 
proga. Kviečiame visus eli- 
zabethiečius ir iš apylin
kės dalyvaūti. Užtikriname, 
kad būsite filmais paten
kinti. Komisija

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito.

Gerbiami
“Laisvės” leidėjai,

Nuoširdžiai linkiu daug 
laimės visam “Laisvės” ko
lektyvui !

Gegužės 3 d. gavome 
“Laisvės” numerį, kur ran
dasi ir Gegužės Pirmosios 
pasveikinimas, nors į trečią 
dieną po Gegužės Pirmo
sios.

Gavau iš Lietuvos 13 Ge
gužės Pirmosios pasveikini
mų, kai kurie buvo išsiųsti 
balandžio mėnesio pradžio
je.

Čia vieną laišką siunčiu 
Jums.

Perspausdinsite ar ne, bet 
malonėkite man jį sugrą
žinti.

Jau mūsų turistai išlekio- 
jo su paukščiais iš Floridos. 
Mūsiškiai irgi likę neri
mauja, kai kurie žada vyk
ti pasižmonėti kitur.

Su gilia pagarba, geriau
sios sėkmės darbuose ir 
sveikatos visiems kovoje 
už taiką.

Draugiškai,
J. Smalenskas 

Miami, Fla.
MM. * Į

1968 bal. 16 d. 
Mielas, gerbiamas 
Jonai Smalenskas!

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
su atėjusia pavasario šven
te, su Gegužės Pirmosios 
švente, ir linkiu geriausios 
sėkmės Jūsų asmeniška
me ir klubo darbe, daug 
džiaugsmo, laimės, sveika
tos ir ilgiausių metų!

Linkiu, kad šis pavasa
ris būtų džiaugsmingas vi
sai žmonijai, kad nebūtų 
karų ir nesilietų nekaltų 
žmonių kraujas.

Gegužės šventė, tai tarp
tautinė darbininkų drau
gystės, solidarumo ir kovos 
šventė prieš neteisybę, 
prieš smurtą, prieš išnaudo
jimą.

Visais laikais žmonija 
siekė geresnės ateities, ko
vojo su atgyventu, pasenu
siu pasauliu. Žmonija ge
rino savo buitį, gerino savo 
padėtį; kovojo ir vėl pra
rasdavo užkariavimus. Da
bar mes gyvename naują 
žmonijos erą. Tai tokia era, 
kada socialistiniame pasau
lyje žmonės pasiekė tokių 
užkariavimų, kokių iki šiol 
nebuvo. Anksčiau buvęs 
beteisis bedarbis, beteisis 
darbininkas, beteisis kume
tis tapo savo valstybės šei
mininku ir pasiekė tokias 
aukštumas, kuriomis žavisi 
visas pasaulis.

Taigi, palinkėkime, kad 
išlaisvintas nuo priespau
dos ir eksploatacijos žmo

gus žengtų pirmyn į naujas 
užkariavimus!

Pas mus atėjo pavasaris. 
Dar nesužaliavo pievos ir 
neišsprogo medžiai, bet Ži
butės džiugina ir puošia 
kambarius. Atskrido į sa
vo lizdelius giesmininkai. 
Tai ištikimi mūsų krašto 
draugai, kurie niekados ne
pamiršta savo gimtųjų lau
kų.

Greitai pasirodys ir tu
ristai. Malonu būtų sutik
ti ir Jus mūsų tėviškėje. 
Visada sutiksiu Jus kaip 
geriausią savo draugą.

Dar kartą linkiu geriau
sios sėkmės.

Stipriai, draugiškai spau
džiu dešinę.

Jus gerbiąs
Vytautas Pečiūra

Įvairiapusiška parama>
Kasmet daugiau mašinų, 

jų detalių bei kitos produk
cijos gamina kaimui Vil
niaus įmonės. Neskaitant 
“Nėries” žemės ūkio maši
nų gamyklos, kuri visą savo 
produkciją skiria žemės 
ūkiui, kaimui įvairias ma
šinų detales, atsargines da
lis ir kita tiekia dar visa ei
lė įmonių. Kuro aparatūros 
gamykla, pavyzdžiui, per 
metus pagamina atsarginių 
žemės ūkio mašinų dalių 
vidutiniškai už 450 tūkstan
čių rublių, o šlifavinįio stak
lių gamykla — už 147,000 
rublių.

Visus savo gaminius kai
mui skiria Vilniaus bei 
Kauno gelžbetoninių atra
mų gamyklos. Jos iki metų 
pabaigos pagamins atitin<\ 
karnai 55,000 ir 120,000 at
ramų ^aukštos įtampos lini
joms tiesti.

Dalį produkcijos skiria 
žemės ūkiui ir Vilniaus 
plastmasinių dirbinių ga
mykla. Šiais metais čia įsi
savinama nauja plėvelės 
šiltnamiams rūšis — atspari 
šviesai plėvelė. Jos iki me
tų pabaigos bus pagaminta 
apie 290 tonų. Gamykla 
išleis taip pat apie 940 to
nų įvairių vamzdžių, skir
tų žemės ūkiui bei milijoną 
maišų mineral i n ė m s trą
šoms.

Kuro aparatūros gamyk
la žemės ūkiui skiria kuro 
siurblių atsarginių dalių 
traktoriams ir žemės ūkio 
mašinoms bei tikslaus plie
no liejinių žemės ūkio ma
šinų ir traktorių komplek- 
tacijai.

• Prancūzės ėmė lakuok 
nagus fluorescenciniu laku. 
Taip nulakuoti nagai švie
čia naktį.

ĮSIMYLĖJĖLIAI RUDENI
Prisėskim ant mano pakloto apsiausto, 
Kalnely veja sausa;
Petim gali į mane prisiglausti,—
Iš slėnio dvelkia rudens vėsa,—

Sušalsi basa!
Paklausykim, kaip klykdamos gervės žydryne
Palieka pakąstus šalnų miškus;
Per orą — skambantį, mėlyną, gryną —
Sklinda “sudie!” jų graudus ir nykus,

Kažkoks nejaukus...
Neliūdėki, kad trikampis jų išnyko už miesto, — 
Speigo nebijo rūkstą kaminai...
Išdrįski prie mano peties prisiliesti;
Neniūniuoki, žiūrėdama tolin, kimiai

Pratisai
Ir liūdnai!

Alkis ir sotis, apmaudas, juokas —
Nuolatinė pasaulio kaita;
Bet mes, ir išskrendant gervėms, alsuokim
Vien tik draugyste, lemties mums duota,

Karšta
Ir šventa!

J. Subata

/
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VYTAUTAS JURKŠTAS

Įžymusis Lietuvos akordeonistas
Kaunas, Mickevičiaus gat

vė, trisdešimt penktas ni- 
meris. Keliuosi į a n t r $ 
aukštą ir girdžiu muziką. 
O po minutės išvystu ir se
nąjį muziką Povilą Če> 
kauską.

Smagus tai pašnekovas. 
Daug matęs, girdėjęs, ap- 
važinėjęs bemaž visą Lietu
vą, aplankęs svetimų kraš
tų. P. Četkauskas gali va
landomis pasakoti, šnekėti,

terų chorus. Laisvalaikiu 
harmonizavo lietuvių liau
dies dainas, rašė originalius 
kūrinius. Tačiau nei var
gonavimas, nei chorų diri
gavimas netapo galutine P. 
Četkausko specialybe.

Dar 1933 m. į Klaipėdą 
atvyko garsus vokiečių 
akordeonistas ir pedagogas 
Kurtas Maras. Susižavėjęs 
klausėsi negirdėto instru
mento muzikas P. Četkaus-

LAISVt
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dažnai prisimindamas 
juokingus atsitikimus. B 
je, šypsena retai apleidž 
jo rudens šarmos nubaltin
tais plaukais padabintą vei
dą. “Žinai, šypsena ir mu
zika labai padeda ilgiau i- 
likti jaunam. Ypač, kai te
daugiau kaip šešiasd ?- 
šimt...” Žvelgiu ir nela
bai noriu tikėti, kad P. čet- 
kauskui jau netrukus su
kaks 64-asis rudenėlis. 0 
tiek jau energijos, linksmy
bės!

Ne tik apie regėtus-gi ’- 
dėtus dalykus gali papasa
koti muzikas. Jo ir paties 
gyvenimas turtingas.

P. Četkauskas didžiuoja
si gimtuoju Pan emu n ir. 
Kuo nors ypatingu šis šiau
rės-rytų Lietuvos miestel 
ir neišsiskirtų, jei ne ;
muzikinė praeitis. Panemu- 
niečių pasididžiavimu visa
da buvo garsių lietuvi 
muzikų — Martinonio, B} 
ros,- Šulco, Visocko vardai 
Visi jie pasiekė aukštą 
muzikos mokslą, nors k 
daise kartu basi lakstė P 
nemunio vienkiemių takai

P. Četkausko tėvas valdė 
pusę valako žemės. Bet ne 
žemė, o muzika jį trauk 
Turėjo gražų balsą, groi
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y^muiku. Ir sūnūs, kaip( ty- 
-'Čia, visi atsigimė į tėvą: iš 
šešių brolių penki buvo 
vargonininkai. Daugelis p i- 
nemuniečių dar prisimen 
kaip Šauniai skambėdavusi 
subatvakariais četka u s k 
kapeli j a.

Iš brolio Petro pramoko 
vargonais groti ir Povilas. 
Jis sėkmingai išlaikė egza
minus į S. Šimkaus įkur 
muzikos mokyklą Klaipėd 
je ir buvo priimtas į čte 
navimo klasę. Turėjo auk 
tą lyrinį tenorą, tačiau 
traukė vargonai. Tad v 
liau, po ' daugelio svarst 
mų, pakeitė specialybę.

Iš prigimties nepaprastai 
muzikalus, P. Četkauskas 
dar studentas pradėjo va
dovauti Mažosios Lietuvos 

^chorams. Dviračiu, autob 
su, geležinkeliu, o neret 

pėsčiomis skubėdavo j 
is Klaipėdos į Pagėgius, Ši
lutę, Rusnę, Priekulę,— vi
sur, kur jo nekantriai lau c- 
davo repeticijų susirinkę 
dainininkai. Chorinis ck 
navimas tuo metu buvo vi 
na reikšmingiausių kov 
priemonių prieš vokietir 
mą.

Mažosios Lietuvos dainų 
šventės vykdavo visur — 
Rambyno kalne, Rusnė; 
Šilutėje, Juodkrantėj 
Klaipėdoje, šių švenčių dla- 
lyviai dar ir dabar prisime
na, kai po Vydūno, A. Vai
čiūno ir kitų chorų diri
gentų, į pakylą užlipdavo 
jaunas vaikinas P.četkai s- 
kas. kurio rankų mostui j a- 
klusdavo šimtai švenčių ta

a,
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klusdavo šimtai švenčių c 
lyvią. . _

Ėjo metai. Atsirado šsi- 
P. Četkauskas perpi- 

a-
ma.

.^kėlė į Kauną. Vien neri: 
prasto entuziazmo ir ener
gijos dėka jis subūrė 180- 
4Ues asmenų “Perkūno” vy- 
rli ir “Gumos” fabriko no-

kas. Po koncerto neišken
tęs užėjo pas ką tik girdė
tą muzikantą-virtuozą ir iš 
arčiau pažvelgė į akordeo
ną, pamaigė jo klavišus. 
Įspūdis buvo nepaprastas. 
Susitaupęs pinigų, išsirašė 
iš Vokietijos garsiosios 
“Hohner” firmos 120 bosų 
instrumentą.

Tais laikais tai buvo pas- 
k u t i n i s akordeono kon
strukcijos žodis ir... pir
masis akordeonas Lietuvo
je. Per keletą mėnesių P. 
Četkauskas savaranki š k a i 
išmoko groti ir Šilutės mu
zikos mėgėjams padarė 
staigmeną. Jo koncertas vi
siems labai patiko. Po jo 
sekė ir kiti. Šalia liaudies 
melodijų, ėmė groti ir kla
sikų kūrinius.

Jaunąjį akordeonistą pra
dėjo kviesti Kauno radiofo
nas. 1938 m. jam teko pa
buvoti Paryžiuje, po to — 
Londone, kur garsios “His 
Masters Voice” firmos stu
dijoje į patefono plokšteles 
įrašė aštuonis lietuvių liau
dies šokius ir keletą origi
nalių kūrinių.

Jaunas energingas akor
deonistas buvo nepakeičia
mas populiaraus estradinio 
kolektyvo “Linksmieji bro
liai” pagalbininkas. Kartu 
su artistais J. Petrausku ir 
V. Dineika, P. Četkauskas 
“išmaišė” visą Lietuvą.

Dar smilko antrojo pa
saulinio karo griuvėsių dū
mai, o P. Četkauskas su ki
tais Kauno muzikinės inte
ligentijos atstovais vėl pra
de j o koncertinę veiklą. 
Daug metų, kaip koncert
meisteris, dirbo Kauno Jau
nimo ir muzikinės komedi
jos teatruose.

P. Četkauskas — ne tik 
pirmasis Lietuvos akordeo
nistas. Jis parašė ir išleido 
pirmuosius lietuviškus 
akordeono vadovėlius. Di
džiuliais tiražais du kartus 
išėjo “Jaunasis akordeonis
tas” ir “Akordeonistas”. 
Šios knygos negulėjo knygų 
lentynose. Iš jų mokosi ne- 
vien akordeonistai-megėjai, 
bet ir muzikos mokiniai.

Atrodo, žmogus nuėjo il
gą gyvenimo - kelią, daug 
nusipelnė Lietuvos muziki
niam gyvenimui, galima būtų 
ir pailsėti. Tiesa, didžiaja
me koncertiniame gyvenime 
jis nebedalyvauja. Tačiau 
apsilankantiems draugams, 
kiekvienam, kas myli ir do
misi akordeono muzika, jis 
pagroja, puikiai pagroja.

Philadelphia,
Parengimas puikiai

Gegužės 5 d. LLIj) 10 kuo
pos suruoštas pavasarinis 
draugiškas pobūvis L M 
pavyko materiališkai ir mo
rališkai.

Nors mūsų pa 
lankytojų gretos žy: 
te ja, palikdamos 
spragą pažangiajai t 
jime, bet kartais prisieina 
net stebėtis, kad i 
salę pripildo svečiai, nors 
ir netaip tirštai.

Štai ir šitamė pąrengime 
svetelių prigužėjo 
mų miestų: Baltimorės, 
Readingo, Eastono, 
villės, Chesterio ii 
Washington, D. C. 
gimė dalyvavo Tarybų Są
jungos ambasados 
atstovas Vytautas 
čius su žmona Mai 
buvo labai malon 
savo gerbiamą taul 
lomatą, kuris kai 
perdavė nuoširdžius linkė- 
j i m u s Amerikos 
giems liettuviams 
rybinės Lietuvos liaudies, o 
publika padėkojo d 
jimu.

Ši sueiga buvo 
be programos. Ti 
šiaip sau pasikalbėj 
pusmetį nešimači 
draugams.

Baigiant pietus 
mo pirmininkas d 
kis trumpai prisin 
skurdžią pažangios 
padėtį, o svečiai a :siteisda
mi už skanius pietus gau
siai aukojo spaudos para
mai. ‘ ‘ '

Parengimo komisija dė
koja skanių valgių gamin
tojoms O. žalnieraitienei ir 
H. Tureikienei, patarnau
tojoms Paliepienei, 
Merkytei, Valantienei, Gus- 
taitienei, Lietuvaitei. Taip
gi dėkingi baltimoifietėms J. 
Stanienei ir Kuči 
kurios savo darbu daug pri
sidėjo. Buvo ir kilų pagal
bininkių, kurių p 
nepavyko užsirašyi

Ūkininkai Ramanauskai, 
kaip ir visuomet, paaukojo 
kelis sūrius. H. Tureikienė 
aukojo savo prikeptų gruz- 
dukų (ausukių), (Įkistaitie- 
nė—pyragą. Ačiū

Pa.
pavyko

puikiai

rengimų 
miai re- 
nemažą 
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visiems!
Diena buvo saulėta, oras 

puikus. Visų svečių ūpas 
aukštai pakilęs.

Parengime Dalyvis

Linininkyste— 
Pajamų šaltinis

Rokiškis. — Gerą patyri
mą linininkystėje sukaupė 
“Tiesos” kolūkio žemdir
biai. Pernai čia linai užė
mė 6 procentus ariamos že
mės. Iš hektaro gauta po 
975 rublius pajamų, iš to 
Skaičiaus — 263 rubliai pel
no. Neatsilieka ir Gerko- 
nių, “Laimės,” Suvainiškio 
kolūkio linų augintojai. Tuo 
tarpu “Draugystės,” Min- 
kūnų ir “Pažangds” kolū
kiuose linai nuostolingi.

Bridgeport, Conn.
Gegužės 19 d. iš visų mie

stų ir miestelių dainą my
linti lietuviai dalyvaus 
Hartfordo Laisvės Choro 
parengime. Komisija taipgi 
deda pastangas svečius ge
rai pasitikti. Gaspadinės 
pateiks šaunius pietus, cho
ras mokosi gražių dainų. 
Turės svečių dainininkų iš 
Worcesterio ir iš Brookly- 
no. Kaip matosi, dainų pro
grama bus įvairi ir turtin
ga. Man teko kalbėtis su 
parengimo komisija. Jie 
sakė, kad šitas parengimas 
bus vienas iš geriausių.

Viskas atsibus gegužės 
19 d., Lietuvių svetainėje, 
157 Hungerford St., Hart
ford, Corih. Pietūs pirmą 
valandą. Po pietų .dainą 
programa ir kiti margumy
nai. Po tam su draugais ir 
pažįstamais pasikalbėjimas 
ir suėjimas į naują pažintu 
nes tokiose sueigose dauge
liui tenka sutikti labai se
niai nematytų žmonių.

J. Strižattskas

Sellersville, Pa.
Apie mūsų parengimą

Parengimas įvyks liepos 
7 d. Su parama draugų 
philadelphiečių bus Rama
nauskų ūkyje.

Šitas parengimas bus vie
nas iš geriausių ir įdomiau
sių, nes ūkininko ir pensi
ninko A. Ramanausko yra 
atžymėjimas ilgų metų gy
venimo ūkyje ir taip pat jo 
metinė gimimo diena.

Taigi mes, Ramanauskai, 
užkviečiame draugus ir pa
žįstamus iš toli ir arti daly
vauti šitame mūsų iškilmin
game atžymėjime. Kviečia
me draugus ir drauges iš 
Mainų apylinkės, Eastono, 
New Jersey, Baltimorės, 
Brooklyno, Ches t e r i o ir 
Philadelphijos, Pa.

Mes prisižadam jus malo
niai priimti ir skaniais val
giais pavaišinti.

Taigi, draugai nepatingė
kite. Meldžiame šį parengi
mą padaryti sėkmingu, nes 
visas pelnas bus skiriamas 
mūsų spaudos palaikymui.

B. A. Ramanauskai

Baltimore, Md.
Kovo 31 dienoje sureng

tame pokylyje paminėjimui 
Juozų varduvių, vieną Juo
zą teko išleisti į Lietuvą 
pilnam apsigyvenimui. Tąi 
Juozas Mikuckis, kuriam ir 
išleistuvės buvo atžymėtos.

Del tam tikrų priežasčių 
šis pranešimas kiek pavė
luotas.

Dėl pasekmingumo šio 
parengimo Juozas Mikuckis 
prisidėjo auka $30, bonka 
konjako ir bdiika degtinės. 
Po tam parduota keletas jo 
paties rašytą eilėraščių 
knygų.

Pelno nuo to liko, kam bu
vo skirtas — spaudos labui.

Todėl reikia tarti jam už 
tai ačiū. Ir palinkėti dar 
daug gerų ir laimingų me
tų sugrįžus į Lietuvą.

Kp. Korespondentė.

Help Wanted Female Help Wanted Male Help Wanted Male

NURSES—RN’S & LPN

Excellent opportunity to start and 
grow with soon to open ICU. Ex
perience helpful but not nec., will 
train under ICU Head nurse and 
MID’S. Straight evening or night or 
rotating evening and night shifts 
with differential. Excellent benefits.

Call
CIRCLE TERRACE HOSPITAL,
Alexandria, Va., Nursing Office.

TE 6-6900 bet. 8 AM and 4 PM for 
interview and tour of unit.

(34-38)

WE NEED YOU FOR 
THESE JOBS 

if
You are 1st class Welders, 

Heliaric Sheet Metal Mechanics.
Journey man, 2nd & 3rd class 

considered also.
Press brake operator. Capable 

of setting up and running close 
tolerance work.

Refrigeration man work from 
print, schematics and sketches.

—All benefits—
ANGELO COLONNA, INC.

1300 Taylors La., Riverton, N. J. 
1-609-829-7770

(32-41)

Unskilled dependable middle age 
man. Willing to learn to operate 
paper slitting machine. For 3-11 

PM shift. Steady employment.
Good fringe benefits.

FIBER YEARNS & FILLER INC.
5th & Somerset St., Phila., Pa.

(31-37)

OPERATOR
Experienced 

To sew
Canvas Awnings. Apply:

4025 M Str. PI 3-8778
(34-36)

OPERATORS—Expd.
Knit shirts and slacks. Zipper set

ters, collar & sleeve setters, etc. 
Seamers and hemmers, good pay. 
Steady work, many employee bene
fits. L. B. COREN COMPANY, 3330 
N. 3rd St. GA 6-4347. (37-41)

DISHWASHING MACHINE 
OPERATORS

Full time or part time positions 
available in Dietary  ̂Dept. of modern 
suburban hospital. Good wages, 
fringe benefits. Call Mon. thru 
Fri., Personnel Dept.

HOLY REDEEMER HOSPITAL 
1648 Huntington Pike 

Meadowbfook, Pa.
WI 7-4449

(32-38)

MALE or FEMALE

Male & Female. No Experience 
necessary, but textile background 
pref.

Vacancies exist in various depart
ments. Modern factory.

Ex. rates and benefits.
ELASTIC FABRICS

OF AMERICA
Fort Washington Industrial Park, Pa. 

643-0707
(32-38)

JOURNEYMAN Plumber with car. 
This is steady employment in 1st 
class jobbing and alteration shop. 
Health and accident insurance and 
other company benefits. Overtime. 
MU 8-5290 ‘til 5 PM. After 5 PM 
call MU 8-3933. (34-38)

MEN. General Laundry work. No 
experience needed. Steady 2 shifts.

Start $1.40 hour. Apply:
GORDON DAVIS LINEN 

SUPPLY CO.
1620 N. Uth St. (at Oxford St.)

(37-41)

ELEVATOR OPERATORS. Cen
ter City Luxury Apt. Hotel has 
openings for matured presentable 
individuals. Full or part time, fnee 
Blue Cross, Blue Shield, life insur
ance and other benefits. For infor
mation call Mrs. Lex. KI 5-6742.

(32-37)

AUTO Clean-up man. Excel, work
ing cond. Top pay for right man. 
Piece work and incentive.
JOHN KENNEDY RAMBLER-JEEP

117 Bustleton Pk., Feasterville.
HO 4-0600 or EL 7-6303

(32-37)

OPPORTUNITY. You are wanted 
at once if you are good FIREMAN. 
Black Seal in charge or better. Boi
ler Rm. Duty & gen’l maintenance 
Hospital exp. pref. Call Mr. Iversen. 

609-845-0100. (32-38)

PRODUCTION SUPERVISOR
Experienced. In line Supervision, 

time evaluation, and wiring tech
niques, strong electronics back
ground. Liberal benefits, excell, ad
vance opport, apply: DYNACO, INC., 
3060 Jefferson St.

(37-39)

Chemikai susitiko
Kaune viešėjo gausus bū

rys įžymių chemikų — 
maskviečiai profesoriai 
daktarai A. Plate, P. Koz
lovas, G. Pančenka ir kiti. 
Atvyko specialistai ir iš vi
sų sąjunginių respublikų. 
Mat, Žmmės ūkio projekta
vimo instituto rūmuose vi
sasąjunginis pasita rimas, 
skirtas chemijos žinių pro
pagavimui jaunimo tarpe. 
Pasitarimą surengė drau
gija, visasąjunginė D. Men- 
deljevo vardo draugija, kar
tu su Lietuvos atitinkamo
mis organizacijomis. Jo 
darbuose dalyvauja apie 
200 žmonių. Pranešėjų tar
pe — Vilniaus universiteto 
docentas G; Denis, kuris 
papasakojo apie jaunųjų 
chemikų olimpiadas Lietu
voje.

Pasitarimas vyko tris 
dienas. Kauno svečiai su
sipažino su dirbtinio pluoš
to gafnykla, Politechnikos 
instituto cheminės techno
logijos fakultetu, aplankė 
penktą ir septintą vidurines 
mokyklas, žinomas savo 
jaunųjų darbais. Įžymūs 
broliškųjų respubliką moks
lininkai skaitė Kkūno įmo
nėse pranešimus apie nau
jausius (chemijos pasieki
mus.

COUPLE
Vegetable cook and pantry wo'man. 

$200.00 per week. Apt. provided.
Call MI 6-1576.

BLUE BELL INN,
■ Blue Bell, Pa.

(37-42)

Lietuviška knyga 
plačiame pasaulyje
Vilnius. — Nenustemba

me išgirdę, kad lietuvio 
rašytojo knyga išleista to
limoje Indijoje, Australijo
je ar Afrikoje, o visai ne
seniai tai skambėjo kaip 
sensacija, neregėtas daly
kas. Prisiminkime P. Cvir
kos žodžius, taikliai apibū
dinančius prieškarinės Lie
tuvos literatūrinį gyveni
mą: “Buržuazinės Lietu
vos vadovams mažai rūpė
jo tautos kūrybinių galių 
skatinimas, o geriausių lie
tuvių meno, literatūros pa
vyzdžiai ne tik nepasiekda
vo užsienių, bet ir pačios 
Lietuvos kaimų ir mieste
lių... Buvo sienos, muiti
nės, pro kurias keliavo šil
kai ir kiauliena, valiuta ir 
Paryžiaus bei Londono bliz
gučiai Lietuvos ponams, 
bet niekad pro tas sienas 
nepralįsdavo nei lietuvių 
posmai, nei daina, nei me
no kūrinys, kalbąs savo 
tautos kalba, ieškąs saito ir 
sąjungos su kitų tautų pa
žangos darbais ir kūryba 
bendrame žygyje į laisvę, į 
tikrąjį tautų broliavimąsi.”

Norint šiandien geriau 
įsivaizduoti pasaulinį lietu
vių literatūros svorį, tenka 
pasitelkti Knygų rūmų sta
tistika. Tarybinės santvar
kos metais į TSRS tautų ir 
užsienio šalių kalbas iš
versta 471 knyga, o tiražas 
siekia beveik dvidešimt mi
lijoną egzempliorių. Užsie
nio kalbomis pasirodė 78 
knygos. Daugiausia lietu
vių rašytojų kūrinių išleis
ta lenkų kalba — 16 kny- 
gą, be to, čekų, vokiečių, 
rumunų, vengrų, anglą, is
panų . . o

Unskilled, dependable, middle aged 
man. Willing to learn to operate 
paper twisting machine. For 3-10 
PM shift. Steady employment, good 
fringe benefits.
FIBRE YARNS & FILLERS, Inc.,

3rd & Somerset St., Phila., Pa.
' . - (37-41)

! t( ■■ i !

PRODUCTION WORK
MEN. TEXTILE MILL. NO EXP. 

NECESSARY. GOOD PAY & 
WORKING CONDITIONS.

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER.

APPLY:
HEPLON, INC., Ford Bridge, 
W. CONSHOHOCKEN, PA.

(37-41)

CORRUGATED 
BOX MEN

Experienced & Trainees
1 Rotary Press Operators

Slitter Operators
Taper Operators

Two Motor Operators
General Factory Help

Top Wages & Fringe Benefits
Daily & Night Shifts
Apply 8 AM. to 5 PM

Or phone for Appointment
MID-ATLANTIC

PACKAGING SPECIALTY
4 Stump Road 

Montgomeryville, Pa.
Call: 855-5146 or LI 8-3844

(37-40)

I
FOREMAN. Top Notch. Sewer and 

paving construction. 
Delaware County area.

Call SA 9-2959
(37-41)

FLOOR 
MECHANICS

EXP. MEN
FOR TILE & CARPET

WORK.
STEADY EMPLOYMENT

CALL MR. STERN
AT

KI 5-7000
(37-38)

DRAFTSMAN. Mobile construc
tion equip. 1-3 yrs. exp. in making 
detail drawings for machine or fab
rication shops. Top rates, 8 paid ho
lidays, pd. vac., pensięn plan, medi
cal and surgical benefits for emp
loyees and dependents. Apply: — 
D-FAB ENGINEERING, Division 
of Fruehauf Corp. Route 202, Mont- 
gomerville, Pa. 247-3126. (37-41)

/

ROUTE MEN. To service vending 
machines. Exp. not nec. Must be 
honest and of impeccable character. 
If you have these qualifications and 
willing to work hard we will train 
you. An exec, salary for the men 
we select. ARCADE COIN-O-MATIC, 
818 N. Broad St., Phila., Pa.

(37-39)

MACHINE EQUIPMENT OPER
ATORS. And helpers, particularly 
lathe men, part time or full time. 
Day or night. Will consider with or 
Without tesxp. Easily accessible by 
interstate 95 or U.S. 1. ELECTRO
NITE CARBON CO., 10501 Decatur 
Rd., Philadelphia, Pa. NE 7-0600.

(37-40)

SHEET ROCKERS
N. Philadelphia. $1.50 per 

board.
Call CE 6-5301.

) 37-43)

WOODWORKERS
Responsible persons with experience 
in small furniture pts. Int. diver
sified woodworking. Good pay and 
benefits. Must have own transpor
tation.

Call 1-609-931-0224
(37-38)

GOOD PAY 
AUTO BODY MAN

Added benefits for the right man.
5 days, 42^ hr. week. Holiday and 
vacation. UMBRIA AUTO BODY, 
Roxboro, Pa. IV 2-6094.

(37-39)

FACTORY LABORERS in Maple 
Shade Industrial Center. Annly in 
person to Mr. Kudenko 8 AM—4:30 
PM. Monday thru’ Friday.
CHERRY SPECIALTIES CORP. 

1-609-662-5551.
(37-41)

GOOD PAY 
WELDERS

Must work from prints, do own 
set ups with minimum of supervi
sion. SHEET METAL. Exp. req. to 
operate power sheer & brake. Lt. 
gauge fabrication. Clean shop, good 
benefits. Call Mr. Krivulka, 1-609- 
424-2266. Bet. 8 AM-5 PM.

(37-40)

Help Wanted Female

OPERATORS
New, spacious j air-^ond. shop with 

steady^fv^rk^an^ earn
ings has openings for expo? front 
makers, section workers, joiners, 
small parts operators for better qua
lity dresses & sportswear. Unusua 
opportunity.

JUNEE LTD
1005 Market St., 7th fl., Phila., Pa. 
, (37-41)

COOK
General for Ardmore Golf Club.
5 Days a week. Salary open 
Free hospitalization. MI 2-5600.

(37-38)

SERVICE STATION Attendant full 
time. Mechanically inclined. Call

ES 9-9951. ELKINS PARK 
SINCLAR STATION, Township Line 

<& Church Lane, Elkins Park.
(37-41)
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Kaip jie nužudė Guevarą

partizanų bazė, 
savo centrą, 
ir po žygių

srityje buvo

1967 metų spalio mėnesį 
pasklydo gandas, kad Boli
vijoje užmuštas kovotojas 
Ernesto Che Guevara. Ka
dangi jau pirmiau komer
cinėje spaudoje buvo daug 
gandų apie jį, tai pradžioje 
atrodė, kad ir tos žinios tik 
spėliojimai. Bet netrukus 
Kubos komunistai patvirti
no, kad tai buvo tiesa.

Ernesto Che Guevara bu
vo argentinietis, ilgų metų 
kovotojas už liaudies reika
lus. Kubos liaudis yra jam 
daug dėkinga už jos laisvę.

1965 m. kovo mėnesį Gu
evara “dingo” iš Kubos. Ta
da komercinė spauda leido 
paskalus, būk Kastro jį “lik
vidavo”, arba jis išvyko į 
Vietnamą, Dominykos Res
publiką, Kongo ar kitą ku
rią šalį vadovauti partiza
nams. Pagaliau Jungtinių 
Valstijų Central Inteligen- 
ce Agency (Centralinė 
Žvalgybos Agentūra) suse
kė, kad Guevara dalyvauja 
Bolivijos partizanų kovose. 
Prasidėjo ten jo medžioji
mas.

Partizanų bazė
Bolivijos partizanai buvo 

nupirkę už $1,250 žemės 
plotą netoli Nancachuazu 
upės ir įstengę kukuruzų ir 
pinacų (žemės riešutų) au
ginimo farmą. Tikrumoje, 
tai buvo
kur jie laikė 
slėpė ginklus, 
susirinkdavo.

Šios bazės 
apie 50 partizanų, daugu
moje iš Oruro kasyklų. 
Laipsniškai partizanų jė
gos augo, nes jų kovos pro
grama atitiko darbininkų ir 
žemdirbių reikalus.

1967 metų pavasarį trys 
žmonės iš partizanų bazės 
dingo. Matomai, tai buvo 
viešpataujančios klasės 
agentai, pasiųsti į partiza
nų tarpą. Po to Bolivijos 
armijos daliniai, vadovystė
je JAV Centralinės Žvalgy
bos Agentūros agentų, ėmė 
apsupti Nancachuazu sritį. 
Kovo 23 d. partizanai suda
vė skaudų smūgį valdžios 
armijos daliniams, po to 
dar kelis. Valdžia neteko 
apie 50 kareivių ir civilinių 
agentų užmuštais.

Bet žinodama, kur yra 
partizanų bazė, ji sutraukė 
daugiau jėgų ir partizanus 
apsupo kalnuose, kur gyny
bai buvo labai netikusi po
zicija — stoka miškų. Tada 
partizanai pasidalino į dvi 
grupes, manydami, kad taip 
jie lengviau prasilauš iš ap
supimo. Vienai 17 žmonių 
grupei vadovavo Joaquin. 
Jis ir dauguma jo draugų 
žuvo užpulti prie Vado del 
Yeso upės. Kita grupė iš 
25 kovotojų buvo pasilikus 
su Guevara.

Išdaviko “darbas”
Bolivijos vyriausybė sky

rė pinigų tam, kuris pagel
bės suimti Guevarą gyvą ar 
mirusį.

1967 m. spalio 8 d. į Hi- 
guerą armijos centrą pri
buvo šnipas, kuris vadina
mas “Victor,” ir pranešė 
armijos viršininkui ir JAV 
ČIA agentams, kur yra Gu- 
evaros dalinys.

Bolivijos pulkininkas J 
Zenteno Abava tuojau pa
traukė daugiau armijos ir 
kietai apsupo nurodytą sri
tį. Po kovos partizanai bu
vo išsklaidyti. E. Guevara 
ir jo draugas, vadinamas 
“Willy”, pateko į priešo

rankas. Kapitonas Prado 
siekė vietoje nušauti Gue
varą, bet partizanų kovoto
jas pareiškė:

“Sustok, nešauk! Aš tau 
gyvas daugiau vertas, negu 
miręs, nes esu Guevara”.

Guevara buvo sužeistas 
!kautynėse. Kapitonas Prado 
r JAV trys agentai jį ir 

“Willy” pririšo prie medžio, 
nes apie 20 partizanų puo- 
ė Guevarą išvaduoti. Bet 
ie negalėjo įveikti virš 200 
kareiviu 
varą.

Spalio 
Guevarą 
didelėje 
vadovavo ČIA agentai, pri
statyti į Higuerą. Ten juos 
įbudu uždarė gretimuose 
kambariuose. Guevara gir
dėjo, kaip jo draugą kanki
no, o vėliau sušaudė.

Po to žmogžudžiai įėjo į 
Guevaros kambarį, kuria- 
ne jis buvo pririštas prie 
kėdės. Guevara suprato, 
kad jau atėjo jo mirtis. Jis 
drąsiai tarė:

— Ar jūs sušaudysite 
žmogų, kuris sužeistas ir 
yra beginklis? — Ir maty
damas, kad mirtis artinasi, 
iš visų jėgų atsistojęs tarė:

— Tada jūs matysite, 
kaip drąsus žmogus tik sta
čias miršta...

Sekamą dieną Guevaros 
lavonas buvo pristatytas į 
Senior de Malta ligoninę, 
kur daktarai Jose Martinez 
ir Abraham Baptista, nus
tatė, kad jo kūne yra devy
niolikos kulkų žaizdos.

Bolivijos valdžia žmogžu
dystę pradžioje bandė pas
lėpti, aiškindama, buk Gue
vara “mirė nuo žaizdų” 
gautų kautynėse”. Bet vė
liau, siekdama įbauginti 
partizanus, paskelbė nužu
dymo procedūrą.

D, M šolomskas

ir išlaisvinti Gue-

9 dieną iš kalnų 
ir “Willy” buvo 
apsaugoje, kuriai

Stoka darbą kelia 
rūpestį

Kalbėdamas biznio vado
vų susirinkime N. Y. miesto 
Human Resources Admini
stracijos viršininkas Mit
chel J. Ginsberg pareiškė, 
jog reikia eiti link to, kad 
darbas būtų užtikrintas 
“kiekvienam norinčiam ir 
galinčiam dirbti”.

Darbus, sako jis, turėtų 
sudaryti privatinė industri
ja, lai damokant “subsidies” 
iš tederalinių fondų. Kitus 
darbus galėtų sudaryti vi
suomeniškosios agentūros, 
joms už tai damokant iš 
labdaros fondų.

Ginsbergas sako jog var
guomenės vaikams turi bū
ti duodamos pašalpos nelau
kiant kas išeis iš minimų ir 
iš daugelio kitų planų.

Pavarė iš darbo 19 
mokytoją

Vietinė pastaraisiais me
tais įkurta Ocean Hill — 
Brownsville mokyklos val
dovų taryba atstatė iš pa
reigų 19 asmenų: 13 moky
tojų, vieną principalą ir 
oenkis principalo padėjėjus.

United Federation of Tea
chers ir visamiestine Board 
of Education tuojau pareiš
kė protestą. Sako, jog pa
šalinimas atliktas nelega
liai, nesilaikant jokių tam 
taisyklių.

Eileen Hedgson, 60 m., mi
rė gaisrui užsikūrus jos bu- 
tfe Jackson Heights.

Banquet for Nowacki’sj LDS 13 kuopa išrinko 
4 seimui delegates
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyko gegužes 8 d., Laisvės 
salėje. Narių nemažai da
lyvavo, bet tokiame svar
biame susirinkime galėjo 
daug daugiau dalyvauti.

Valdybos raportuose pa
žymėta, kad kuopa yra ge
rame stovyje, visi nariai 
laiku pasimoka savo mokes
čius, ligonių neturi.

Šiame susirinkime buvo 
pravesti du svarbiausi 
klausimai: LDS Centro 
Valdybos rinkimai ir seimo 
delegatų rinkimai.

Centro Valdybą sudaro 9 
nariai, o kandidatų buvo 
daug daugiau. Todėl galė
jome balsuodami pasirink
ti, kurie kam kandidatai 
patinka ir kurie bus nau
dingi mūsų Susivienijimui.

Po Centro Valdybos rin
kimų nutarta seiman siųsti 
4 delegatus ir jiems pa
skirti iš iždo po $25. Vien
balsiai išrinktos keturios 
moterys: kuopos finansų 
sekretorė Anna Yakstis, 
kuopos pirmininkė Elena 
Jeskevičiūtė ir kp. iždo glo
bėjos Valentina Nevins ir 
Elsė Bimba.

Po to sekė diskusijos apie 
LDS gerovę. Diskusijos 
daugiau sukosi, kaip dau
giau kuopų va.dovybėn 
įtraukti Amerikoje gimu
siųjų jaunesnio amžiaus na
rių. Svarbu, kaip pagyvin
ti LDS veiklą.^ Mūsų dele
gatės, be abejo, galvos ir 
seime prisidės prie įvairių 
naudingų sumanymų visos 
organizacijos gerovei. i.

Susirinkimui užsibaigus 
visi dalyviai buvo kava ir 
tortu pavaišiųti. Vaišes 
paruošė 1V[. Jakštienė. Bu
vo gražaus laiko draugiš
kai pasikalbėti.

Sekamas susirinkimas bus 
birželio 5 d.. Galėsime pla
čiau pasikalbėti apie įvyk
siantį seimą ir gal turėsime 
kokių nors ),mūsų 
tems sumanymų.

departure
On Saturday evening at 

seven, May 25th, a Bon 
Voyage Party has been ar
ranged at Polonia Club 
Hall, 189 Second Avenue, 
N. Y. C., to say goodby 
to Mr. and Mrs. Casimir 
Nowacki who are leaving 
for an extended stay in 
Poland.

A testimonial banquet has 
been arranged to give an 
opportunity for greetings 
and farewells between the 
Nowackis and their friends.

The Arrangements Com
mittee has announced the 
sale of banquet tickets at 
six dollars and would ap
preciate early reservations 
by calling 522-5412 in N.

Pagerbiant kaimyną 
tautos darbuotoją

Gegužės 4 d. įvyko Misha 
Balanoff’o gimimo 80 metų 
atžymėjimas Polonia Klubo 
buveinėje Manhattane.

Jo gerbėjų prisirinko pil
na salė; pirmavo lenkai, uk
rainiečiai, rusai, kitų po 
mažiau. Rinkosi lėtai: vieni 
atėjo skirtu laiku, o kiti ne. 
Vakarienė truko' ilgai—vie
ni jau sėdėjo pavalgę, 
ti dar tik rinkosi.

Bufetas buvo sko: 
paruoštas, patiekalų 
rinkimas gausus. Kava, ar
bata ir kitais gėrimais ap
tarnavo atskirai.

Toastmasteris advokatas 
Ira Gollobin linkęs 
kalbėti, tad program^, greit 
tirpo. Kalbėjo lenkų 
atstovas K. Nowacki 
rainiečių klubo atstovas ir 
laikraščio redaktorius, taip
gi rusų klubo atstov 
laikraščio redaktorių 
si jie žymėjo jubiliat 
tą veiklos kelią.

Misha Balanoff-jubiliatas 
kalbėjo kiek ilgiau. < 
lias daugeliu atvejų 
šus į mūsų. Jis yra 
lūs tuo, kad jis piru 
tą atsistojo ant Amerikos 
žemės Kalifornijoj. < 
miau už daugeli mūs 
pažino 
Amerikoje. Jo ilga 
iš vakarų per kontihentą į 
New Yorką užtruko daug 
metų. Jis vadovavo 
radio programoms, v 
vaidybos mokė kitus,

Abner Green sekretoria- 
vimo laikais Balano 
traukė i Amerikinio 
teto veiklą, kur ir 
dirba, kiek gali; yrą nariu 
minėtuose klubuose 
kale teikia vienokią 
tokią talką.

Misha ir įžengdamas į 9-j j 
amžiaus dešimtmetį 
siruošia užsidaryti į 
nini lukštą.

Linkiu jam dar daug gi
mimo dienų sulaukti 
kam ir laimingam.

L. S.
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Kataliku laikraštis 
smerkia karą

Kansas City. — 
džiamas “National (patholię 
Reporter” rašo, kad 
mo karas yra “aiškia 
ralus”’. Jis pateisina jaunuo
lius, kurie atsisako 
eiti militarinėn tarnybon ir 
vykti Vietnaman.

Šis katalikų, laikraštis tu
ri 81,000 skaitytojų. Jo bal
sas tarp katalikų yra labai 
svarbus.

Čia lei-

Vietna- 
i nemo-

dabar

Teismas prasidėjo su 
barniu ir areštu

Kew Gardens, Queens, 
teismabutyje tarp Mrs. Cri
mmins šalininkų ir kaltin
tojų įvyko piktas barnis. 
Koridoriuje dar ir apsis- 
tumdyta. Vienas asmuo 
areštuotas. Įtaria, kad jis, 
dirbdamas kaip gynėjų 
naudai faktų rinkėjas, iš 
dokumentų sandėlio išvogęs 
dokumentą, iš kurio būtų 
buvęs parodytas tikrasis 
vaikų žuvimo incidentas.

žmogžudystė buvo įvyk
dyta 1965 m. liepos 14 d. 
Keturiame t ė Crimminsie- 
nės dukrelė buvo tą pačią 
dieną rasta nužudyta už 
pusės mylios, o penkiametis 
jos broliukas už mylios nuo 
namų 150-22 72nd Dr., Kew 
Gardens Hills. Tuomet vai
kų motina sulaikyta po 
areštu kaip svarbiausias 
liudininkas. Ji gyvena lais
va po 25 tūkstančių dolerių 
užstato.

Svarą krečia karštligė
Londonas.—Anglijos sva

rą sterlingų vėl krečia 
karštligė. Dėl didėjančio JA 
V užsienio prekybos balan
so deficito ir gandų apie ga
limą dolerio aukso pariteto 
pasikeitimą vėl krito svaro 
sterlingų kursas.

Balandžio 29 d. svaro 
kursas nukrito iki žemiau
sio per paskutinius pusant
ro mėnesio lygio ir sudarė 
tik 2.39 dolerio.

Dabartinis kursas, yra 
pavojingai arti nuo kritinio 
skaičiaus 2.38 dolerio, ku
riam esant neišvengiamas 
naujas svaro. sterlingų ;de- 
valvavimas.

TASS-ELTA

Ilgoji sala irgi nerami
Praėjusią savaitę prasi

dėjęs Huntingtono mokyto
jų streikas jau kelinta die
na tebebuvo nebaigtas. Lan
kytojai retėja. Liečia 8,300 
mokinių. Distriktas samdo 
530 mokytojų. Jie reikalau
ja pakelti algas 13 procentų.

Mokyklų viršenybė atsi
sakiusi patenkinti mokyto
jų reikalavimą, bando ope
ruoti mokyklas su 80 atsili
kusių nuo streiko mokyto
jų ir 94 ekstra, bet pasė
kos ne kokios,, vaikams ar
žios.
• v ’

Teisme išimta drausmė 
prieš Associated Teachers 
of Hunfcington. Einant Tay
lor įstatymu vadovams gre
sia kalėjimas, unijai pinigi
nė pa/oaųda. Šis yra pirma
sis Ilgosios salos streikas, 
pakliuvęs po to įstatymo 
rykštėj

Bedarbių ratą 3.5%
Washington.— Darbo De

partamentas paskelbė, kad 
balandžio mėn. bedarbių ra
ta siekė 3.5% visos darbo 
jėgos.

Baltųjų bedarbių skaičius 
siekė 3.1%, negrų — 6.7% 
Getuose daugiausia bedar
bių. Taipgi nemažai bedar
bių jaunimo tarpe.

Kontrabanda 
paukščiais

Pagal Melbourno muitinės 
apskaičiavimus iš Australi
jos į užsienį kasmet išveža
ma egzotiškų paukščių už 
5 milijonus Vak. Vokietijos 
markių. Išvežti paukščius 
privatiems asmenims drau
džiama. Tačiau kasdien 
randami paukščiai, paslėpti 
išvykstančiųjų iš šalies ba
gaže arba tarp prekių, siun
čiamų oro paštu.

Kontrabanda paukščiais 
apsimoka. Už vieną retos 
rūšies papūgą Vakaruose 
mokama 3,000 VFR mar
kių. Kitų papūgų porelėj 
juodojoje rinkoje pasiekia 
2,000 markių. Kontrabandi
ninkai stengiasi kuo išra
dingiau paslėpti prekę nuo 
muitininkų akių. Antai ku
rį laiką mėgstama paukščių 
pervežimo priemonė buvo 
tranzistorinio radijo imtu
vo futliaras.

Toriai laimi Anglijoje
, Londonas.— Konservaty

vių partijos kandidatai lo
kaliniuose rinkimuose dau
giau laimėjo, kaip Darbo 
Partijos kandidatai.

Dabar toriai reikalauja, 
kad Darbo Partijos valdžia, 
premjero Wilsono vadovau
jama, pasitrauktų.

Parengimą kalendorius
Birželio 16 d.

LLD 185 kuopa rengia 
pietus Forest Parke. Pie
tūs bus duodami 12 vai.

Bernard Ruane, 25 metų, 
užduso dūmais užsidegus 
jo butui. Sakoma, kad jis 
buvo saugiai išėjęs, bet su
mišimo kažko sugrįžti ir 
nebeišėjo.

Jersey vieškelio viršinin
kai uždraudė pėstininkams 
vaikščioti Garden State 
Parkway pakraščiais.

New Yorko Kew Gar
dens teismabutyje pasiruo- 
šiama teisti Mrs. Alice 
Crimmins. Ji yra įtarta sa
vo. šešiametės dukrytės nu
žudyme.

New Yorko vidurinių mo
kyklų parinktinių daininin
kų' 2Q0 balsų choras balan
džio 8 davė savo metinį 
koncertą Philharmonic sa-

Federalinis teisėjas Tyler 
įsakė valdžiai sugražinti 
gemblerininkams 125 tūks
tančius dolerių, kurie buvo 
užgrobti dėl gemblerystės 
nelegalumo.

Cedar Grove, Wis. — Už
sidegus didžiulės f a r m o s 
tvartams gaisre žuvo apie 
100 galvijų.

RICHMOND HILL, N.

Mike Yakstis
Mirė gegužes 16, 1967

Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas vyras 
Motiejus. Liūdime mes jo visi. Ilsėkis ramiai Cypress 
Hills kapinėse.

Marcelč Yakštienei, žmona 
Frank (jis mirė po keturių 
mėnesių tėvo mirties) ir 
Anne.
Antanas ir Lillian,

(sūnūs ir marčios) 
Susan, anūkė.
Pranas Jakstis, brolis

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
Į LIETUVĄ
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis 

KAINA TIK-—
$518.00 J VILNIŲ IR ATGAL 

$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia 
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE
Mes parūpiname kelione! bilietus asmenims, kurie atvyksta iš 

Lietuvos čia aplankyti savo gimines. 1

COSMOS TRAVEL BUREAU 
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 

Telefoną* > CI 5-7711

Energija žmonijos 
istorijoje

Apskaičiuota, kad žmoni
ja nuo tų laikų, kai išmoko 
naudoti ugnį, iki šių dienų 
atominių elektrinių, paga
mino ir sunaudojo 700,000 
milijardų kilovatvalandžių 
energijos. Daugiau kaip pu
sė jos pagaminta per pas
taruosius 25 metus.

Tačiau palyginus su ta 
energija, kurią išskiria pa
ti gamta, žmonių gamina
moji visai nedidelė. Tik vė
jyje esanti energija per me
tus sudaro daugiau kaip 60, 
000 trilijonų kWh. (trilijo
nas yra milijonas milijak-* 
dų).

Žmogus iki šiol 
technika dar nėra
nęs nė milijardo kilovatva
landžių.

su savo 
pagami-

Milijonieriai auga
Šiuo metu Jungtinėse 

Valstijose yra 153 žmonės, 
kurių turtas siekia daugiau 
kaip po šimtą milijonų do-

buvo 155 
turinčių po 50 ar

1957 metais 
žmonių, 
daugiau milijonų dolerių. 
Vadinasi, milijonierių tur
tai smarkiai auga.

Jaunas lenktynininkas
Šešiametis Keras Dosas 

— jauniąusias Didžiosio^ 
Britanijos motociklininkas. 
Jis motociklininkų klu« 
bo narys, keturis kartus lai?’ 
mėjęs pirmąją vietą moto
ciklų lenktynėse.

Remia ūkio darbininkus
Denver, Colo.— 1,000 mo

kytojų svarstė švietimo ir 
rasizmo klausimus, kartu 
jie pasisakė už solidarumą 
su žemės ūkio darbininkais, 
kovojančiais u ž geresnes 
darbo sąlygas.

Pasmerkė Kingo užmušimą
Santo Domingo. — Dau

gelis Dominikos darbininkų 
unijų pasmerkė dr. Kingo 
užmušimą ir pareiškė soli
darumą s u amerikiečiais 
kovotojais prieš rasizmą.

Japonijos ir Kinijos 
santykiai

Tokijas. — Japonijos už
sienio reikalų ministras 
Miki pareiškė, kad Japoni
ja turi pagerinti santykius 
su Kinijos Liaudies Res
publika.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y,

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks' gegužės 14 d., 
Laisvės salėję, 102-02 Liber
ty Avė., 2 vai. popiet.

Visi nariai kviečiami su
sirinkti. Nesakykite, kad 
“apsieis ir be manęs”. Da
lyvaukite kiekvienas.

Kaip ir visuomet, po susi
rinkimo turėsime kavutės ir 
“keikų”. —Valdyba 

(35-37)

IEŠKAU
Savo brolio Bronislovo Mažrimo. 

Skuodo rajonas, Mosiedos paštas, 
Rūkų kaimas. Girdėjau, kad dabar-*s 
tiniu laiku gyvena Argentinoj. Jei
gu kas apie jį žinote, malonėkit man 
pranešti. Aš jo sesutė, Anna Da' 
1080 Glen Edith Dr., Webster, N. 
14580. (35-:
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